
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 347

25 березня 2022 р. ^  сесія 8 скликання

Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету 
для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих, сім’ям 
померлих демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали 

поранення під час проведення антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил в східних областях України, затвердженого рішенням 37 

сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 768

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, Обласної цільової 
програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 8 
скликання від 24 грудня 2021 року № 298, на виконання абзацу 11 пункту 14 
рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року «Про 
обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік», враховуючи подання 
обласної державної адміністрації та висновок постійної комісії обласної Ради з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів обласна
Рада ВИРІШИЛА:

1. Назву Порядку використання коштів обласного бюджету для
надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих, сім’ям померлих 
демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали поранення під 
час проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил в східних 
областях України, затвердженого рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 05 березня 2019 року № 768 викласти у такій редакції: «Порядок 
використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам бойових дій, які отримали поранення під час участі у 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України».

2. Порядок використання коштів обласного бюджету для надання 
одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, які отримали 
поранення під час участі у боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України викласти у новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів (Грубеляс І. П.). л

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



Додаток до рішення 22 сесії обласної Ради 
8 скликання від 25 березня 2022 №347

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету для надання одноразової 

матеріальної допомоги учасникам бойових дій, які отримали поранення 
під час участі у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну

цілісність України

1 .Порядок використання коштів обласного бюджету для надання 
одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, які отримали 
поранення під час участі у боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України (далі - Порядок) визначає механізм 
використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної 
допомоги особам, місцем реєстрації проживання яких (на момент поранення) 
була адміністративно-територіальна одиниця Вінницької області та які є 
військовослужбовцями (резервістами, військовозобов’язаними) Збройних Сил 
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби 
зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, 
Державної спеціальної служби транспорту, особами рядового та 
начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ 
України, Управління державної охорони України, Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань (далі -  особи).

2.Одноразова матеріальна допомога є безповоротною, адресною грошовою 
допомогою, що надається за рахунок коштів обласного бюджету в межах 
передбаченого обсягу бюджетних призначень на виконання заходів Програми в 
обласному бюджеті на відповідний рік.

3.Одноразова матеріальна допомога виплачується особам що отримали 
травму, поранення, контузію, каліцтво -  в сумі 20000,00 грн. (двадцять тисяч 
гривень).

4.Для одержання одноразової матеріальної допомоги особа, яка отримала 
поранення (контузії, травми, каліцтва), або її законний представник звертається 
до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад 
міст обласного значення, центрів надання адміністративних послуг, фронт- 
офісів територіальних громад за місцем реєстрації (проживання) з відповідною 
заявою.

4.1 .До заяви додаються:
копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або 

особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

Директор Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації

Начальник управління соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради Людмила ГРАБОВИЧ



копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку в паспорті);

довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській
установі;

довіреність на представлення інтересів особи (надається у разі звернення 
представника);

довідка або свідоцтво про хворобу, що видається військово-лікарською 
комісією із зазначенням причинного зв’язку поранення (контузії, травми, 
каліцтва) пов’язаною з виконанням обов’язків військової служби або захистом
Батьківщини.

5.Органи соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських 
рад міст обласного значення, центри надання адміністративних послуг, фронт- 
офіси територіальних громад, Департамент соціальної політики Вінницької 
міської ради до 15 числа передають Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації заяву та документи отримані від осіб, що мают^ 
право на одержання одноразової матеріальної допомоги згідно цього Порядку.

6.Після одержання заяви та документів від органів соціального захисту 
населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, центрів 
надання адміністративних послу, фронт-офісів територіальних громад, 
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації 
розробляє відповідний проект розпорядження Голови облдержадміністрації.

7.На підставі розпорядження Голови облдержадміністрації Департамент 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації здійснює 
перерахування коштів на банківські рахунки одержувачів одноразової 
матеріальної допомоги за відповідним кодом програмної класифікації видатків.

8.0дноразова матеріальна допомога, виплачена внаслідок подання 
заявником документів з недостовірними відомостями, підлягає поверненню на 
вимогу Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

9.В разі відмови заявника повернути виплачену одноразову матеріальну 
допомогу у випадку, передбаченому пунктом 8 цього Порядку, питання про її 
примусове повернення Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації вирішується в судовому порядку.
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