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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

23 квітня 2018 року                                                     Cєвєродонецьк                                                                                  № 325
  

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ РАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ 
ДОПОМОГИ ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ ДЕЯ-
КИМ КАТЕГОРІЯМ ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 

СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ», У 2018 РОЦІ
Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 
6, 17, 23, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністра-
ції», статей 6, 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», з метою реалізації Комплек-
сної обласної програми медичного і соціального забезпечен-
ня учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, 
ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017-2019 роки, 
затвердженої розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації – керівника обласної військово-цивільної ад-
міністрації від 27 березня 2017 року № 185 (із змінами), та 
необхідністю забезпечення додаткових соціальних гарантій 
зазначеній категорії громадян і визначення порядку надання 
грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету:
1. Затвердити Порядок призначення та виплати разової гро-
шової допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні деяким категоріям осіб, на яких поширюється 
дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», у 2018 році, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування. 
3. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної 
державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити опу-
блікування цього розпорядження в офіційних друкованих 
виданнях Луганської обласної державної адміністрації – об-
ласної військово-цивільної адміністрації. 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації Лішик 
О.П.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації                    Ю.Г.ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

26 квітня 2018 року №40/1796

ПОРЯДОК
призначення та виплати разової грошової допомоги 
до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
деяким категоріям осіб, на яких поширюється дія За-
кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», у 2018 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 

– керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
23 квітня 2018 р.  № 325

1. Цей Порядок визначає механізм призначення та 
виплати разової грошової допомоги за рахунок коштів 
обласного бюджету (далі – грошова допомога) деяким 
категоріям осіб, на яких поширюється дія Закону Укра-
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» у рамках реалізації Комплексної обласної про-
грами медичного і соціального забезпечення учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів 
війни та прирівняних до них осіб на 2017-2019 роки, за-
твердженої розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 27 березня 2017 року № 185 (із зміна-
ми). 

2. Одержувачами грошової допомоги є такі категорії 
осіб:

1) особи з інвалідністю внаслідок війни, чия інвалід-
ність настала з причини поранення, контузії, каліцтва, 
одержаних під час бойових дій у Другій світовій війні 
(далі – особа з інвалідністю внаслідок війни);

2) учасники бойових дій у період Другої світової війни 
(далі – учасник бойових дій). 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Де-
партамент соціального захисту населення Луганської 
обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

4. Грошова допомога надається: 
1)  особі з інвалідністю внаслідок війни – у розмірі 

10000 грн на одну особу;
2) учаснику бойових дій – у розмірі 5000 грн на одну 

особу. 
5. У разі, коли одержувачі грошової допомоги одно-
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часно належать до обох категорій, передбачених пунк-
том 2 цього Порядку, виплата здійснюється за однією з 
них за вибором одержувача.

6. Допомога особам, зазначеним у пункті 2 цього По-
рядку, надається на підставі копій документів (далі – па-
кет документів), а саме:

1) паспорта громадянина України;
2) довідки про адресу фактичного місця проживання 

(якщо місце реєстрації не збігається з місцем проживан-
ня);

3) для учасників бойових дій – посвідчення учасни-
ка бойових дій встановленого зразка та документів, що 
підтверджують участь у бойових діях у період Другої 
світової війни (довідки про проходження служби у вій-
ськових підрозділах, частинах, штабах і установах, що 
входили до складу діючої армії в період Другої світової 
війни, військового квитка тощо);

4) для осіб з інвалідністю внаслідок війни – посвідчен-
ня інваліда війни або особи з інвалідністю внаслідок ві-
йни встановленого зразка та довідки медико-соціальної 
експертної комісії про групу та причину інвалідності.

Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізаці-
єю цього Порядку, зберігаються, обробляються та ви-
користовуються відповідно до Закону України «Про за-
хист персональних даних».

7. Для призначення та виплати грошової допомоги 
місцеві органи соціального захисту населення надають 

Департаменту подання та належним чином оформлений 
пакет документів разом зі списком одержувачів грошо-
вої допомоги, у якому зазначаються: прізвище, ім’я та по 
батькові, адреса, номер поштового відділення за місцем 
проживання та сума виплати.

8. Особи, які не отримали грошову допомогу до 09 
травня, мають право на її одержання до 30 вересня по-
точного року.

9. Департамент передає пакет документів на розгляд 
комісії з питань призначення разової грошової допомоги 
до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
деяким категоріям осіб, на яких поширюється дія Зако-
ну України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту» (далі – комісія), повноваження якої 
визначені відповідним Положенням, затвердженим роз-
порядженням голови обласної державної адміністрації 
– керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

10. За результатами розгляду пакета документів комі-
сія приймає відповідне рішення, яке оформлюється про-
токолом та на підставі якого Департамент видає наказ 
про виплату грошової допомоги.

11. Виплата грошової допомоги здійснюється пошто-
вим переказом через вузли (центри) поштового зв’язку 
за місцем проживання отримувача грошової допомоги. 

12. Рішення щодо призначення та виплати грошової 
допомоги оскаржується в установленому законом по-
рядку. 

Керівник апарату                                                                                                                                        І.М.КАЛІНІНА
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