
 

ПРОЕКТ 

Сімдесят сьома  сесія Знам’янської міської ради 

шостого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від           червня  2015 року        № _________ 

м. Знам`янка 

 

        Проект рішення виносить 

 секретар міської ради 

 Н.Адамович 

 

Про створення цільового благодійного  

фонду підтримки воїнів АТО  

та членів їх сімей «Турбота» 

 

Враховуючи звернення учасників проведення антитерористичної операції та 

громадських організацій міста, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 

 

 

1. Створити цільовий благодійний фонд підтримки воїнів АТО та членів їх сімей 

«Турбота». 

2. Затвердити положення по цільовий благодійний фонд підтримки воїнів АТО та 

членів їх сімей «Турбота» (додається). 

3. Організацію виконання даного рішення покласти секретаря міської ради Н.Адамович 

та управління соціального захисту населення виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради (нач. А.Волошина).  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

питань бюджету та економічного розвитку міста (гол. Л.Суслов) та постійну комісію 

з питань освіти, культури, охорони здоров та постійну комісію з питань освіти, 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (гол. С.Бойко). 

 

 

Міський голова    І.Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Затверджено 

                                                                                                  рішенням міської ради 

від 19.06.2015 року №_____ 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про цільовий благодійний фонд підтримки воїнів АТО та членів їх сімей «Турбота» 

 

І. Загальні положення 

 

1.1 Цільовий благодійний фонд підтримки воїнів АТО та членів їх сімей «Турбота» 

створюється для надання фінансової та соціальної підтримки військовослужбовців, 

мешканців міста Знам’янки та їх родин, які задіяні або приймали участь в проведенні 

антитерористичної операції. 

1.2 Цільовий благодійний фонд підтримки воїнів АТО та членів їх сімей «Турбота» 

формується за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на кінець року, 

перевиконання доходів міського бюджету, внесків організацій та фізичних осіб, інших 

джерел фінансування не заборонених законодавством України. 

 

 

ІІ. Порядок та умови використання коштів цільового благодійного фонду підтримки 

воїнів АТО та членів їх сімей «Турбота» 

 

2.1 Використання коштів здійснюється відповідно до розпорядження міського голови, 

підготовленим  управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради, відповідно до рішення міської комісії з розгляду питань 

надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення 

антитерористичної операції. 

2.2 Пакет документів, необхідний для отримання допомоги: 

- особиста заява учасника АТО  або члена його родини; 

- копія паспорта учасника АТО  або члена його родини; 

- копія ідентифікаційного коду учасника АТО  або члена його родини; 

- довідка про поранення під час участі в АТО; 

- інформація про рахунок в банківській установі учасника АТО  або члена його родини; 

- довідка учасника АТО. 

2.3 Розмір допомоги визначається у кожному конкретному випадку, залежно від 

складності проблеми заявника, на засіданні міської комісії з розгляду питань надання 

одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної 

операції. 

2.4 Види допомоги: 

- одноразова матеріальна допомога постраждалим (пораненим) учасникам АТО; 

- відшкодування учасникам АТО або членам його родини частини вартості сплати 

комунальних послуг; 

- матеріальна допомога на медичне обслуговування; 

- матеріальна допомога на вирішення побутових проблем учасника АТО або членів його 

родини. 

2.5 Кошти цільового благодійного фонду підтримки воїнів АТО та членів їх сімей 

«Турбота» використовуються тільки за цільовим призначенням. 


