
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ    

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від “23” серпня  2022 року                                                                 № 587 

 

 

Про затвердження Порядку надання 

одноразової грошової допомоги 

мешканцям Кропивницької міської 

територіальної громади, які 

постраждали внаслідок збройного 

ураження Російською Федерацією 

23 липня 2022 року 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 34, 52, 59 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 175 “Тимчасовий 

порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в 

умовах воєнного стану”, враховуючи наявність руйнувань майна мешканців 

міста внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради    

 

В И Р І Ш И В:  

 

 1. Затвердити Порядок надання одноразової грошової допомоги 

мешканцям Кропивницької міської територіальної громади, які постраждали 

внаслідок збройного ураження Російською Федерацією 23 липня 2022 року, 

що додається. 

 

 2.  Затвердити склад тимчасової робочої групи з розгляду питань щодо 

надання одноразової грошової допомоги мешканцям Кропивницької міської 

територіальної громади, які постраждали внаслідок збройного ураження 

Російською Федерацією 23 липня 2022 року, згідно з додатком. 

 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                    

С .Колодяжного.  

 

Секретар міської ради                                                           Олег КОЛЮКА  

    
Артем Шершнюк 35 83 75 

 



 

                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

                                                        Рішення Виконавчого комітету 

                                                          Кропивницької міської ради 

                                                     “23” серпня 2022 року № 587 

 

  

                                                             ПОРЯДОК  

надання одноразової грошової допомоги мешканцям 

Кропивницької міської територіальної громади, які постраждали 

внаслідок збройного ураження Російською Федерацією                                        

23 липня 2022 року 

 

Розділ 1. Загальні положення 

  

 1.1. Порядок надання одноразової грошової допомоги мешканцям 

Кропивницької міської територіальної громади, які постраждали внаслідок 

збройного ураження Російською Федерацією 23 липня 2022 року                          

(далі - Порядок), визначає умови та порядок надання грошової допомоги 

мешканцям територіальної громади для подолання наслідків руйнувань 

нерухомого майна, а саме: квартири, житлового (садового) будинку, що 

належить їм на праві приватної власності.  

 1.2. Одноразова грошова допомога (далі-допомога) надається 

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та нерухоме 

майно, а саме: квартира або житловий (садовий) будинок, яке належить їм на 

праві приватної власності, постраждало внаслідок нанесення збройного 

ураження Російською Федерацією 23 липня 2022 року по території 

Кропивницької міської територіальної громади та вартість відновлювальних 

робіт найбільш пошкодженого конструктивного елементу будівлі, 

зазначеного у зведеному кошторисі, який складено сертифікованою 

організацією, дорівнює або перевищує 8 мінімальних заробітних плат станом 

на 01 січня 2022 року. 

 Замовником кошторису, вказаного у пункті 1.2. Порядку, є управління 

капітального будівництва Кропивницької міської ради. 

 1.3. Фізичним особам, які звернулися у спосіб, встановлений цим 

Порядком, та яким житловий (садовий) будинок та/або квартира належить на 

праві спільної часткової власності, розмір одноразової матеріальної допомоги 

розподіляється між ними пропорційно їх часткам у праві спільної часткової 

власності на цей житловий (садовий) будинок та/або квартиру. 

 Фізичним особам, які звернулися у спосіб, встановлений цим 

Порядком, та яким житловий (садовий) будинок та/або квартира належить на 

праві спільної сумісної власності, розмір одноразової матеріальної допомоги 

розподіляється між ними порівну.  

Матеріальна допомога надається власнику майна одноразово у спосіб, 

встановлений цим Порядком. 
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Розділ  2. Порядок надання матеріальної допомоги 

 

 2.1. Підставою для розгляду питання щодо надання допомоги є 

особиста заява власника майна, яке було пошкоджено внаслідок нанесення                                 

23 липня 2022 року Російською Федерацією збройного ураження по території 

Кропивницької міської територіальної громади, що додається. 

 2.2. Тимчасова робоча група з розгляду питань щодо надання 

одноразової грошової допомоги мешканцям Кропивницької міської 

територіальної громади, які постраждали внаслідок збройного ураження 

Російською Федерацією 23 липня 2022 року (далі – робоча група), є 

тимчасовим дорадчим органом, що утворюється при Виконавчому комітеті 

Кропивницької міської ради.  

 2.3. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України і 

законами України, а також актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України та цим Порядком.  

 2.4. Завданням робочої групи є визначення кола осіб, які постраждали 

внаслідок нанесення Російською Федерацією збройного ураження по 

території Кропивницької міської територіальної громади 23 липня 2022 року 

та потребують отримання одноразової грошової допомоги. 

 2.5. Розмір одноразової грошової допомоги становить 50 000 грн 

(п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок). 

 За результатами розгляду питань, визначених у пункті 2.4., робоча 

група приймає протокольне рішення, яке має рекомендаційний характер. 

 2.6. Рішення про надання матеріальної допомоги громадянину 

приймається на засіданні виконавчого комітету. 

 2.7. Цей порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у бюджеті Кропивницької міської територіальної громади на 

реалізацію:  

Програми соціального захисту населення міста на 2017-2022 роки, 

затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 17 січня 2017 року                

№ 760 (зі змінами), за бюджетною програмою 0818751 “Допомога 

населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного 

лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету”; 

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2022 – 2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської 

ради від 25 листопада 2021 року № 932 (зі змінами), за бюджетною 

програмою 0218110 “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха”; 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства і соціально – культурного 

призначення міста Кропивницького на 2022 – 2024 роки, затвердженої 

рішенням Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 1096 (зі 

змінами), за бюджетною програмою 1518741 “Заходи із запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового 

призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету ”. 
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Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 

виконавцем  за  бюджетною програмою 0818751  “Допомога  населенню,  що 

постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за 

рахунок   коштів резервного фонду місцевого бюджету” є департамент 

соціальної політики. 

Головним  розпорядником бюджетних коштів за бюджетною 

програмою 0218110 “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха” за рахунок резервного фонду є 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради, відповідальним 

виконавцем - відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення. 

 Головним  розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 

виконавцем за бюджетною програмою 1518741 “Заходи із запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового 

призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету” є 

управління капітального будівництва. 

 2.8. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається 

на засіданні виконкому з обов’язковим повідомленням заявника у випадках: 

невідповідності поданих документів цьому Порядку; 

недостовірності даних, зазначених у поданих документах; 

вартість відновлювальних робіт є меншою 8 мінімальних заробітних 

плат станом на 01 січня 2022 року. 

 

 

 

Заступник начальника юридичного  

управління – начальник відділу  

представництва інтересів в судах                                        Дмитро ТАТАРКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Додаток  

                                                       до рішення Виконавчого комітету 

                                                       Кропивницької міської ради 

                                              “23” серпня 2022 року № 587  

 

СКЛАД 

тимчасової робочої групи з розгляду питань щодо надання одноразової 

грошової допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної 

громади, які постраждали внаслідок збройного ураження                       

Російською Федерацією 23 липня 2022 року 

 

Голова робочої групи 

 

ВЕРГУН  

Олександр Сергійович 

- заступник міського голови з питань            

діяльності виконавчих органів ради 

 

   

Заступник голови робочої групи 

 

КОВАЛЕНКО 

Сергій Миколайович 

- начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення  

 

Секретар робочої групи 

 

ШЕРШНЮК 

Артем Анатолійович 

 
  - 

 

начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління 

 

 

Члени робочої групи: 

 

БІЛОКІНЬ  

Сергій Валентинович 

  - начальник управління  

капітального будівництва  

 

ВОВК 

Юлія Миколаївна 

 

 - 

 

директор департаменту соціальної 

політики 

КУХАРЕНКО  

Віктор Іванович 

 - начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства 

 

НІКІТЕНКО 

Олександр 

Володимирович 

 

 - 

 

директор департаменту надання 

адміністративних послуг  

 

ПОНОМАРЬОВА 

Оксана Миколаївна 

   

- 

 

начальник відділу по роботі зі 

зверненнями громадян 

 

Заступник начальника юридичного  

управління – начальник відділу  

представництва інтересів в судах                                        Дмитро ТАТАРКО 



       

        

                                      Додаток  

                   до Порядку надання одноразової 

                                                          грошової допомоги мешканцям 

                                                          Кропивницької міської територіальної 

                                                          громади, які постраждали внаслідок 

                                                          збройного ураження Російською    

                                                          Федерацією 23 липня 2022 року  

  

 

                                    Міському голові або особі, яка               

                                виконує його повноваження 

 

                                     _________ПІП_____________ 

                                          адреса:______________________ 

                                           тел.:_________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 Прошу надати грошову допомогу на подолання наслідків нанесення 

Російською Федерацією збройного ураження по території Кропивницької 

міської територіальної громади 23 липня 2022 року. 

 

 

 Не заперечую проти обробки персональних даних. 

 

  

Додатки:  1.  Копія паспорта (сторінки 1, 2 та сторінки, де зазначено останнє 

місце реєстрації), копія ID-карти з обох сторін (до неї копія 

витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо 

реєстрації місця проживання). 

                   2. Копія номера облікової картки платника податків (крім осіб,    

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган державної фіскальної 

служби та мають про це відмітку в паспорті). 

                   3.  Документи,    що     підтверджують     факт     руйнування 

                        нерухомого майна, що належить на праві приватної власності. 

                   4.  Копію документа,    що     посвідчує     право     власності   на 

                        нерухоме майно. 

                   5.  Інформація      про      рахунок,      відкритий    заявником    в 

                        банківській установі для виплати допомоги. 

 

“___”__________                                                                           _____________ 

 


