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П Р О Є К Т       Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого 2021 року
№ 101-VIII «Про затвердження Порядку надання цільової адресної

допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та
малозабезпеченим верствам населення Одеської області»

У зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації
проти  України,  керуючись  статтею  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  Указ  Президента  України
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,
укази  Президента  України  від  14  березня  2022  року  №  133/2022,
від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та  від  17 травня 2022 року № 341/2022
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», з урахуванням потреби
невідкладного  та  ефективного  реагування  на  наявні  загрози  національним
інтересам України, з метою захисту прав громадян, допомоги постраждалим та
сім’ям  загиблих  внаслідок  надзвичайної  ситуації  воєнного  характеру,
спричиненої  збройною  агресією  російської  федерації,  та  інших  воєнних
конфліктів, обласна рада. 

ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  рішення  обласної  ради  від  19  лютого  2021  року
№ 101-VIII «Про затвердження Порядку надання цільової адресної допомоги
сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, та малозабезпеченим
верствам населення Одеської області (далі – рішення), доповнивши додаток до
рішення розділом VII, а саме:

«VII. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ЗАЯВ ІЗ НАДАННЯ РАЗОВОЇ
ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ІНШИХ
ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ, УТВОРЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ, ЯКІ
ПЕРЕБУВАЮТЬ АБО ПЕРЕБУВАЛИ У ПОЛОНІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРОТИДІЄЮ

ЗБРОЙНІЙ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ, НА
ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

7.1.  Цей розділ регламентує питання соціальної підтримки членів родин
захисників  України,  зокрема,  військовослужбовців  Збройних  Сил  України,
інших військових формувань, утворених відповідно до закону, які перебувають
або перебували у полоні (протягом одного року після звільнення з полону) у
зв’язку з протидією збройній агресії російської федерації проти України (далі –
військовополонених), за рахунок обласного бюджету.

7.2. Право на отримання допомоги відповідно до Порядку надання цільової
адресної допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та



малозабезпеченим  верствам  населення  Одеської  області,  постраждалим  та
сім’ям  загиблих  внаслідок  збройної  агресії  російської  федерації  та  інших
воєнних  конфліктів (далі  –  Порядок)  має  один  із  батьків  (усиновлювач),
піклувальник або законний представник дитини військовополоненого віком до
18 років, зареєстрованим місцем проживання якого є Одеська область. 

Подача заяви на виплату приймається не пізніше 30 днів до досягнення
дитиною 18-річного віку.

7.3.  Матеріальна  допомога,  передбачена  цим  розділом,  є  одноразовою
допомогою, яка не має обов’язкового характеру та надається в межах наявних
коштів.

7.4. Для отримання матеріальної допомоги подається заява на ім’я голови
Одеської  обласної  ради  про  надання  допомоги  від  одного  з  батьків
(усиновлювачів), піклувальника або законного представника. 

7.5.  Для  отримання  матеріальної  допомоги  до  письмової  заяви  на
отримання  матеріальної  допомоги  дітям  військовослужбовців  Збройних  Сил
України,  інших  військових  формувань,  утворених  відповідно  до  закону,  які
перебувають або перебували у полоні у зв’язку з протидією збройній агресії
російської федерації проти України додається:

- копія паспорта заявника,  у разі надання копії пластикової картки типу
ІD-1 паспорта  з  безконтактним електронним носієм також додається довідка
про реєстрацію місця проживання; 

- копія паспорта дитини з пропискою у випадку досягнення дитиною 14
років на момент подачі заяви, в іншому випадку довідку про місце реєстрації
дитини, в інтересах якого заявник звертається. 

-  копія  документа  заявника  та  копію  документа  дитини,  що  засвідчує
реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому
зазначено  реєстраційний номер  облікової  картки  платника податків,  або  для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття
реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків,  офіційно
повідомили про  це  відповідному контролюючому органові  та  мають  про  це
відмітку в паспорті, копію відповідної сторінки паспорта громадянина України
з відміткою;

- згода заявника на збір персональної інформації, а також на обробку даних
відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про  захист  персональних  даних»
(додаток до Порядку);

- згода на збір та обробку персональних даних дитини, якщо їй на момент
подачі заяви виповнилось 14 років.

-  довідка  з  банку  із  зазначенням  реквізитів  відкритого  IBAN  рахунку
заявника;

- копію  свідоцтва про народження в якому зазначений хоча б один із
батьків  дитини,  який  в  установленому  порядку  визнаний
військовополоненим або документ що підтверджує факт усиновлення одним
із батьків, який в установленому порядку визнаний військовополоненим;

-  копію  довідки  про  перебування  осіб  у  місцях  несвободи  внаслідок
збройної  агресії  проти  України  або  інтернування  в  нейтральних  державах,
відповідно  до  порядку  який  затверджено  постановою  Кабінетом  Міністрів
України  від  20.01.2023  за  №  55  «Про  затвердження  Порядку  оформлення



довідок про перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії
проти України або інтернування в нейтральних державах»

-  копію  рішення  суду  про  встановлення  опіки  у  разі  подання  заяви
опікуном або наказ служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини;

- копію  документа  про  усиновлення,  у  разі  усиновлення  дитини
військовополоненим.

7.6. Розгляд заяв із надання матеріальної допомоги здійснюється за умови
надання заявником усіх документів, передбачених розділом VII Порядку.

7.7.  Перевірка  заяв  про  надання  матеріальної  допомоги  здійснюється
відділом з  питань  надання  цільової  адресної  допомоги  та  інших соціальних
виплат управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності
та інших соціальних виплат апарату обласної ради (далі – Відділ).

7.8.  Працівники  Відділу  уточнюють  обставини,  які  спонукали  заявника
звернутися за матеріальною допомогою, та перевіряють відповідність наданого
пакета документів вимогам цього Порядку.

7.9. У випадку невідповідності заяви та доданих до неї документів вимогам
Порядку працівники Відділу повертають заяву з пакетом документів заявнику
із зазначенням причин повернення на доопрацювання.

7.10.  Строк  розгляду  заяви  та  доданих  до  неї  документів  Одеською
обласною радою становить 10 робочих днів з дня отримання заяви та повного
пакету документів. 

7.11.  Після  розгляду  матеріалів  справи  працівниками  Відділу  голова
обласної ради протягом 10 робочих днів видає відповідне розпорядження. 

7.12.  Виплата  матеріальної  допомоги  здійснюється  управлінням
фінансового  забезпечення,  бухгалтерського  обліку,  звітності  та  інших
соціальних виплат апарату обласної  ради у термін до 10 робочих днів після
видання розпорядження голови обласної ради та отримання фінансування від
Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації.

7.13. Виплата матеріальної допомоги здійснюється шляхом перерахування
коштів  на  особистий  IBAN рахунок  заявника  у  порядку  черговості  видання
розпорядження голови обласної ради.

7.14. Розмір матеріальної допомоги, передбаченої цим розділом, становить
20 тис. грн».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної
ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Проєкт рішення підготовлено 
апаратом обласної ради та 
внесено головою обласної ради



Пояснювальна записка до проєкту рішення Одеської обласної ради

«Про внесення змін до рішення Одеської обласної ради від 19 лютого 2021
року № 101-VIII «Про затвердження Порядку надання цільової адресної

допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та
малозабезпеченим верствам населення Одеської області»

Майже рік Україна протистоїть  повномасштабному вторгненню росії, де
українці  виборюють  право  на  життя.  Україна  платить  за  свою  свободу
неймовірно високу ціну.

З  моменту  нападу  російської  федерації  починаючи  з
24  лютого  2022  року  багато  мешканців  Одеської  області  потрапили  та
залишаються у полоні російської федерації.

Цей  Порядок  розроблено  з  метою  соціальної  підтримки  членів  родин
захисників  України,  зокрема,  військовослужбовців  Збройних  Сил  України,
інших військових формувань, утворених відповідно до закону, які перебувають
або перебували у полоні (протягом одного року після звільнення з полону) у
зв’язку з протидією збройній агресії російської федерації проти України (далі -
військовополонених), за рахунок обласного бюджету.

Внесеними  змінами  до  вищезазначеного  проєкту  рішення  передбачено
внести  зміни  до  Порядку  надання  цільової  адресної  допомоги  сім’ям,  які
опинилися  у  складних  життєвих  обставинах,  малозабезпеченим  верствам
населення,  доповнивши  його  Розділом  VII,  що  передбачає фінансову
одноразову  допомогу  дітям  військовополонених  віком  до  18  років,
зареєстрованим місцем проживання  яких є Одеська область. 

Розмір матеріальної допомоги, передбаченої цим розділом становить           
20 тис. грн.

Для отримання матеріальної допомоги необхідна письмова заява заявника
на ім’я голови Одеської обласної ради. 

Рішення  щодо  надання  допомоги  базується  на  інформації,  наданій
заявником, і ухвалюється розпорядженням голови обласної ради. 

Начальник управління фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку, 
звітності та інших соціальних виплат        Оксана НОВИЦЬКА


