
У К Р А Ї Н А
ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від ” аі'СНЛг 2016 р. » Ж
м. Жмеринка

Про затвердження порядку надання 
щомісячної соціальної грошової допомоги 
членам сімей загиблих учасників АТО 
для компенсації пільгового проїзду

Відповідно до пункту 2.2 рішення 41 сесії Вінницької обласної ради 6 
скликання від 29 вересня 2015 року № 936 «Про обласну комплексну цільову 
програму підтримка учасників антитерористичної операції, членів сімей, а також 
сімей загиблих Вінничан під час подій, які відбулися 31 серпня 2015 року біля 
Верховної ради України та інших верств населення, які потребують соціального 
захисту на 2015-2017 роки», зокрема на виконання пункту 1.6 Заходів обласної 
програми, а саме; «Надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд», 
та керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити порядок використання коштів для надання щомісячної 
соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної 
операції для компенсації за пільговий проїзд (додається).

2. Управлінню праці та соціального захисту населення Жмеринської міської 
ради щомісячно проводити нарахування щомісячної соціальної грошової допомоги 
членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації за 
пільговий проїзд та подавати заявку про обсяг фактичних витрат на виплату 
компенсації за пільговий проїзд фінансовому управлінню Жмеринської міської 
ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету.

Міський голова А.Кушнір



Додаток
до рішення виконкому 

від «_£]_» (лілії 2016 року

Порядок
використання коштів для надання щомісячної соціальної грошової допомоги 

членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації за
пільговий проїзд

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів місцевого бюджету для 
надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд.

2. Щомісячна соціальна допомога виплачується кожному члену сім»ї загиблого 
учасника антитерористичної операції в сумі 200 грн. У разі, якщо на 
утриманні члена сім»ї загиблого знаходяться неповнолітні діти, кошти 
перераховуються на кожного неповнолітнього на банківський рахунок 
особи, яка є офіційним представником дитини.

3. До членів сім»ї загиблого учасника антитерористичної операції належать;
- утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв»язку з цим 

виплачується пенсія;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, 

виплачується йому пенсія чи ні;
- діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
- діти,які мають свої сім»ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
- діти,обоє з батьків яких загинули або пропали безвісті.
4. Для отримання допомоги член сім»ї загиблого (ої) особи, офіційний 

представник дитини звертається до управління праці та соціального захисту 
населення Жмеринської міської ради за місцем реєстрації з відповідною 
заявою.
До заяви додається ;

- копія посвідчення члена сім»ї загиблого;
- копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або 

особи без громадянства з пред»явленням оригіналу);
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків не надається фізичним особам, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це від повідний контролюючий 
орган і мають відмітку в паспорті);

- копії документів, що підтверджують родинні стосунки свідоцтво про 
одруження, свідоцтво про народження тощо);

- довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі.
5. Управління праці та соціального захисту населення Жмеринської міської 

ради щомісячно здійснюють нарахування коштів на компенсацію за



І
пільговий проїзд та подають заявку щодо обсягу коштів для проведення  ̂
виплати фінансовому управлінню Жмеринської міської ради.

6. При надходженні коштів для виплати щомісячної соціальної грошової 
допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для 
компенсації за пільговий проїзд на рахунок управління, управління праці 
проводить перерахування цих коштів на банківські рахунки членам сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції.

О.Півнюк


