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Виплата матеріальної допомоги деяким громадянам

Виплата одноразової допомоги волонтерам у разі загибелі (смерті) або
інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або

каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі
проведення антитерористичної операції

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 604
затверджено Порядок та Умови виплати одноразової грошової допомоги у разі
загибелі  (смерті)  або  інвалідності  волонтера  внаслідок  поранення  (контузії,
травми або каліцтва),  отриманого під час надання волонтерської допомоги в
районі  проведення  антитерористичної  операції,  бойових  дій  та  збройного
конфлікту.

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на підставі рішення
міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги органами
соціального захисту населення.

Для отримання одноразової грошової допомоги особа, зазначена у рішенні
міжвідомчої  комісії,  подає  органам  соціального  захисту  населення  такі
документи:

 заяву  про  перерахування  коштів  для  виплати  одноразової  грошової
допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

 копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату
його видачі і місце реєстрації.

Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом її перерахування
органом  соціального  захисту  населення  на  рахунок  в  установі  банку,
зазначений особою.

Виплата одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно
позбавлено особистої свободи

Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  31  січня  2018  року  №  38
затверджено  Порядок  виплати  одноразової  грошової  допомоги  особам,  яких
було  незаконно  позбавлено  особистої  свободи  внаслідок  дій  незаконних
збройних  формувань  та/або  органів  влади  Російської  Федерації  на  окремих
територіях  Донецької  та  Луганської  областей,  де  органи  державної  влади
тимчасово  не  здійснюють  свої  повноваження,  та  тимчасово  окупованій
території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року.

Допомога виплачується особам, які включені до відповідного переліку.
Для  виплати  допомоги  особа звертається  до  управління  праці  та

соціального захисту населення із заявою, в якій зазначаються реквізити рахунка
у банку, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:



 копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або
особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

 копія  довідки  про  присвоєння  реєстраційного  номера  облікової  картки
платника податків. 

Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких
пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту та особам, які

отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в
зазначених акціях

Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  11  січня  2018  року  №  14
затверджено Порядок  надання  одноразової  грошової  допомоги  членам сімей
осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту,
що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам,
які  отримали  тілесні  ушкодження,  побої,  мордування  під  час  участі  в
зазначених акціях.

Допомога виплачується особам, які включені до відповідних переліків осіб,
які  отримали  тілесні  ушкодження  (тяжкі,  середньої  тяжкості,  легкі)  під  час
участі у масових акціях громадського протесту

Для виплати допомоги особи зазначені у переліку звертаються до управління
праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації  проживання або
перебування з відповідною заявою, у якій  зазначаються реквізити банківської
картки (карткового рахунка у банку).

До заяви додаються:

 копія  документа,  що  посвідчує  особу  громадянина  України
(з пред’явленням оригіналу);

 копія  довідки  про  присвоєння  реєстраційного  номера  облікової  картки
платника податків;

 копія свідоцтва про смерть особи (для членів сімей загиблого);
 копії документів, що підтверджують сімейні, родинні відносини;
 письмова згода довільної форми про виплату допомоги уповноваженому

представнику сім’ї від інших членів сім’ї.


