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Про внесення змін та доповнень до Програми 

та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки затвердженої рішенням 

міської ради від 05 березня 2021 року № 321 

 

 

На підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 та з 

метою реалізації додаткових соціальних гарантій для осіб, що проживають на території 

Маловисківської міської територіальної громади які брали чи беруть участь у заходах для 

забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України та членів їх сімей,  Маловисківська міська рада  

  

ВИРІШИЛА:   

 

1. Внести зміни до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки затвердженої рішенням міської ради від 05 березня 2021 року № 321: 

1.1. У розділі 4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми показники 

результативності Програми абзац 4 доповнити пунктом: «особам, які брали чи беруть 

участь у заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України, членам їх сімей та членам сімей загиблих осіб, які 

брали участь у заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України». 

1.2. Пункт 6.7 Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної громади викласти у новій 

редакції: « 6.7 допомога на поховання сім’ям, члени яких добровільно вступили до 

Національної гвардії України та інших формувань,  та загинули під час участі у заходах із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів та сім’ям, члени яких загинули під час 

безпосередньої участі у заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України  – у розмірі до 20 000,00 грн.»  



1.3. Пункт 6.8 Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної громади викласти у новій 

редакції: « 6.8 матеріальна допомога сім’ям загиблих, які загинули під час участі у заходах 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів та сім’ям, члени яких загинули під час 

безпосередньої участі у заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України – у розмірі до 20 000,00 грн.;» 

1.4 Пункт 6.10 Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної громади доповнити 

словами: «та особам, які брали чи беруть участь у заходах для забезпечення оборони 

України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України » 

1.5 Абзац перший пункт 13 доповнити словами  «та особам, які брали чи беруть 

участь у заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України » 

1.6 Абзац сьомий пункт 13 доповнити словами  «під час безпосередньої участі у 

заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України » 

1.7 Абзац перший пункту 14 доповнити словами  «та осіб, які брали участь у 

заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України ». 

1.8 Абзац четвертий пункту 14 доповнити словами:  «та під час участь у заходах 

для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації 

проти України ». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва  та на постійну комісію  з гуманітарних 

питань. 
 

 

 

Міський голова                                                                                            Юрій ГУЛЬДАС 

                                      


