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Порядок № 12 

фінансування  з міського бюджету  одноразової матеріальної допомоги   
дітям  військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, 

у тому числі добровольців добровольчих формувань  Баштанської 
територіальної громади,  які загинули або померли внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків по 

захисту безпеки населення , інтересів держави та виконання бойового 
завдання територіальної оборони  внаслідок військової агресії Російської 

Федерації проти України 

 

 

 

        1.Цей Порядок визначає механізм фінансування видатків передбачених в  
міському бюджеті для виплати  одноразової матеріальної допомоги дітям  
військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, у тому 
числі добровольців добровольчих формувань  Баштанської територіальної 
громади, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних при виконанні службових обов’язків по захисту безпеки 
населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної 
оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України 

відповідно до міської Комплексної  програми  соціального захисту населення 
«Турбота» на період до 2025 року. 
       2.Одноразова матеріальна допомога виплачується дітям  віком до 18 
років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у вищих 
навчальних закладах І-VІ рівнів акредитації та професійно-технічних 
навчальних закладах - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але 
не довше 23 років) військовослужбовців та добровольців добровольчих 
формувань, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків по захисту безпеки 
населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної 
оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, що 
зареєстровані або проживають на території Баштанської  територіальної 
громади. 
        3. Одноразова матеріальна допомога надається  на підставі: 



  заяви про надання одноразової допомоги від законного представника 
дитини; 

 

  копії свідоцтва про народження дитини, за наявності копії паспорта та  

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 
податків; 

 

копії паспорта та  довідки про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків законного представника дитини; 

 

документа, що підтверджує  загибель (смерть) військовослужбовця, 
добровольця добровольчих формувань, який загинув або помер внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтв, одержаних при виконанні службових 
обов’язків по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання 
бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії 
Російської Федерації проти України;  

 

свідоцтва про смерть військовослужбовця, добровольця добровольчих 
формувань; 

 

довідки за реквізитами з банку на перерахування допомоги. 
 

        4. Прийом документів на отримання одноразової матеріальної допомоги 
від законних представників дитини здійснює відділ з соціальних питань 
виконавчого  комітету Баштанської   міської ради. 
        5. Розмір одноразової матеріальної допомоги  становить 15,0 тис.грн 
для дітей віком до 6 років та 20,0 тис.грн. дітям від 6 до 18 років на 
момент звернення. 

6.Фінансування одноразової  матеріальної допомоги проводиться за 
рахунок коштів міського бюджету. 
         7. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Баштанської міської ради 
надає управлінню Державної казначейської служби у Баштанському районі  
платіжне доручення щодо перерахування коштів на особовий рахунок 
законного представника дитини   через банківську установу. 
 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  
виконавчих органів ради                                           Світлана ЄВДОЩЕНКО 
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ПОРЯДОК  № 13 

фінансування з міського бюджету одноразової матеріальної допомоги 
військовослужбовцям Збройних Сил України та інших формувань у 

тому числі добровольців добровольчих формувань  Баштанської 
територіальної громади, які отримали поранення, контузію, 

захворювання внаслідок виконання службових обов’язків  по захисту 
безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання 

територіальної оборони внаслідок військової агресії Російської 
Федерації проти України  

 

1. Цей  Порядок визначає механізм фінансування видатків, передбачених 
у міському бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги   
військовослужбовцям Збройних Сил України та інших формувань у тому 
числі добровольців добровольчих формувань  Баштанської територіальної 
громади,  які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок 
виконання службових обов’язків по захисту безпеки населення, інтересів 
держави та виконання бойового завдання територіальної оборони  внаслідок 
військової агресії Російської Федерації проти України відповідно до міської 
Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період 
до 2025 року. 

 

2.Одноразова матеріальна допомога виплачується військовослужбовцям 

Збройних Сил України та інших формувань у тому числі добровольців 
добровольчих формувань  Баштанської територіальної громади, які отримали 
поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових 
обов’язків по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання 
бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії 
Російської Федерації проти України,  або уповноваженим особам, що 
зареєстровані та проживають на території Баштанської міської 
територіальної громади. 

 

3. Військовослужбовцям Збройних Сил України та інших формувань у 
тому числі добровольців добровольчих формувань  Баштанської 
територіальної громади, які отримали поранення, контузії чи каліцтво, 
захворювання одержаних при виконанні службових обов’язків  по захисту 
безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання 



територіальної оборони  внаслідок військової агресії Російської Федерації 
проти України , одноразова матеріальна допомога надається на підставі: 

 

заяви про надання одноразової матеріальної допомоги; 
 

ксерокопії паспорту та  довідки про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків; 

 

документа, що підтверджує поранення, контузію, захворювання 
внаслідок виконання службових обов’язків по захисту безпеки населення , 

інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони 

внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України ( медичний 
висновок та довідка про участь в бойових діях для військовослужбовців або 
довідка командира добровільного формування територіальної оборони для 
добровольців добровольчого формування); 

 

довідки за реквізитами банку для перерахування коштів. 
 

4. Прийом документів здійснюється відділом з соціальних питань 
виконавчого комітету Баштанської міської ради. 

 

5. Розмір одноразової матеріальної допомоги становить від 1000 до     
3000 грн. і визначається комісійно. 

6.Фінансування одноразової  матеріальної допомоги проводиться за 
рахунок коштів міського бюджету. 

7. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Баштанської міської ради 
надає управлінню Державної казначейської служби у Баштанському районі  
платіжне доручення щодо перерахування коштів на особовий рахунок 
заявника   через банківську установу. 
 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  
виконавчих органів ради                                       Світлана ЄВДОЩЕНКО 
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П О Р Я Д О К № 16 

фінансування  з міського бюджету для надання одноразової матеріальної 
допомоги  сім’ям військовослужбовців Збройних Сил України та інших 

формувань, у тому числі добровольців добровольчих формувань 
Баштанської територіальної громади загиблих (померлих)  під                  

час проходження військової служби  по захисту безпеки населення, 

інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної 
оборони  внаслідок військової агресії Російської Федерації проти 

України 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування видатків, передбачених 
в міському бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги  сім’ям  
(дружині або одному з батьків) військовослужбовців Збройних Сил України 
та інших формувань, у тому числі добровольців добровольчих формувань на 
території Баштанської міської територіальної громади , які загинули 
(померли) під час проходження військової служби  по захисту безпеки 
населення, інтересів держави  та виконання бойового завдання 
територіальної оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації 
проти України,  відповідно до міської Комплексної програми соціального 
захисту населення «Турбота» на період до 2025 року. 
        2.Матеріальна допомога виплачується в розмірі 10 тис.грн. 

3.Сім’ям (дружині або одному з батьків) військовослужбовців Збройних 
Сил України та інших формувань, у тому числі добровольців добровольчих 

формувань на території Баштанської  територіальної громади, які загинули 
(померли) під час проходження військової служби по захисту безпеки 
населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної 
оборони, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України,   

для отримання матеріальної допомоги потрібно надати такі документи: 
     

заява;  
 

ксерокопія паспорта; 



ксерокопія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків;  
 

свідоцтво про народження (документ, що підтверджує родинний зв’язок 
із загиблим/померлим);  
 

свідоцтво про реєстрацію шлюбу; 
 

свідоцтво про смерть;  
 

довідка про участь в бойових діях, медичний висновок про те, що смерть 
пов’язана  з виконанням військових обов’язків для військовослужбовців або 
довідки командира добровільного формування територіальної громади; 
 

довідка з військового комісаріату про проходження служби; 
 

довідка за реквізитами з банківської установи.  
 

         4. Матеріальна допомога виплачується сім’ї військовослужбовця, 
добровольця  який  був похований на території  Баштанської  міської 
територіальної громади. 

5. Прийом документів здійснюється відділом з соціальних питань 
виконавчого комітету Баштанської міської ради. 

6.Фінансування одноразової адресної матеріальної допомоги 
проводиться за рахунок коштів міського бюджету. 
         7. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Баштанської міської ради 
надає управлінню Державної казначейської служби у Баштанському районі  
платіжне доручення щодо перерахування коштів на особові рахунки 
заявників   через банківські установи. 
 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  
виконавчих органів ради                                        Світлана ЄВДОЩЕНКО 
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ПОРЯДОК № 18 

фінансування  з міського бюджету поховання внутрішньо переміщених 
осіб, смерть яких настала внаслідок російської агресії 

 

 1.Цей Порядок визначає механізм фінансування видатків, передбачених 
в міському бюджеті для оплати ритуальних послуг на поховання внутрішньо 
переміщених осіб, які тимчасово перебували на території Баштанської 
міської територіальної громади та загинули, померли внаслідок агресії 
Російської федерації відповідно до міської  Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на період до 2025 року. 
 2.Ритуальні послуги здійснюються на підставі: 
 

         договору про поховання; 

копії довідки внутрішньо переміщеної особи; 

копії свідоцтва про смерть, що наступила внаслідок російської агресії. 

3.Розмір послуг на поховання внутрішньо переміщеної особи, смерть 
якої наступила внаслідок Російської агресії згідно окремого розрахунку в 
межах фінансового ресурсу. 

4.Фінансування послуг поховання внутрішньо переміщених осіб 

проводиться за рахунок коштів міського бюджету. 
         6. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Баштанської міської ради 
надає управлінню Державної казначейської служби у Баштанському районі  
пакет документів щодо перерахування коштів відповідній  установі. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  
виконавчих органів ради                                          Світлана ЄВДОЩЕНКО 

 
 


