
Додаток 4 

до Програми соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членів їх 

сімей, бійців-добровольців у 

Чернігівській області на 2019-2023 роки  
 

 

П О Р Я Д О К 
виплати членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил на спорудження надгробка на могилі 
загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил 
 

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування та виплати грошової 

допомоги на спорудження надгробка на могилі загиблого (померлого) учасника 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил (далі – грошова 

допомога) за рахунок коштів обласного бюджету. 

2. Головним розпорядником та відповідальним виконавцем є Департамент 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі – 

Департамент). 

3. Розпорядником коштів нижчого рівня є обласний центр по нарахуванню 

та здійсненню соціальних виплат. 

4. Порядок складання списків отримувачів допомоги: 

4.1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

обласної державної адміністрації подає Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації списки загиблих (померлих) 

учасників АТО, ООС. 

4.2. Департамент соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації у 3-денний термін опрацьовує надані списки за допомогою  

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, 

та надсилає органам соціального захисту населення за місцем проживання 

загиблого (померлого) учасника АТО, ООС. 

4.3. Управління соціального захисту населення районних державних 

адміністрацій, управління соціального захисту населення, сім’ї та праці 

Новгород-Сіверської міської ради, управління праці та соціального захисту 

населення Ніжинської, Прилуцької міських та Новозаводської, Деснянської 

районних в м. Чернігові рад у 10-денний термін опрацьовують списки, 

визначають отримувача допомоги та надають відпрацьовані списки до 

обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за 

встановленою формою. 

Виплата грошової допомоги проводиться обласним центром по 

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. 
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5. Грошова допомога виплачується одному з членів родини загиблого 

(померлого) учасника АТО, ООС, відомості про якого включено до списку 

загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, що надається Департаментом 

цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, 

одноразово у розмірі 20,0 тис. гривень.  

6. Заява про призначення грошової допомоги надається до органу 

соціального захисту населення за місцем проживання або поховання загиблого 

(померлого) учасника АТО, ООС.  

7. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування 

коштів на особистий рахунок відкритий у відділенні банку.  

8. Оподаткування грошової допомоги здійснюється згідно з чинним 

законодавством. 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту населення  

обласної державної адміністрації     О. РУСІН 

 


