
 Додаток 3 

до Програми соціальної підтримки  

учасників антитерористичної 

операції, членів їх сімей та бійців- 

добровольців у Чернігівській 

області на 2017-2018 роки 
 

 

П О Р Я Д О К 

визначення бійцями-добровольцями осіб з числа мешканців Чернігівської 

області, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на сході України, для надання одноразової матеріальної 

допомоги  

 

1. Цей Порядок визначає процедуру визначення осіб, з числа мешканців 

Чернігівської області, які перебували або перебувають у складі добровольчих 

формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, 

суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому не ввійшли 

до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань і правоохоронних органів, бійцями-добровольцями, які 

брали участь  у захисті територіальної цілісності й державного суверенітету на 

сході України (далі - бійці-добровольці АТО), для надання одноразової 

матеріальної допомоги. 

2. Бійцем-добровольцем АТО, згідно з цим Порядком, може бути визнано 

особу, з числа мешканців Чернігівської області, яка перебувала або перебуває у 

складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для 

захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в 

подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Національної гвардії України й інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів 

та брали безпосередню участь у бойових діях. 

3. Для визначення бійцями-добровольцями АТО, особи, зазначені в пункті 

2 цього Порядку,  мають подати до управлінь соціального захисту населення за 

місцем проживання такі документи: заяву, копію паспорта, копію довідки про 

присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків і 

документи, що підтверджують безпосередню участь особи у бойових діях, 

пов’язаних з захистом територіальної цілісності та державного суверенітету на 

сході України (рішення суду). 

4. Управління соціального захисту населення районних державних 

адміністрацій, міських, районних в містах рад у десятиденний термін 

опрацьовують поданий пакет документів та передають до Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації для внесення 

їх на розгляд Комісії із визначення бійцями-добровольцями осіб, які приймали 

участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході 

України, для надання одноразової матеріальної допомоги.  



5. Подані Департаментом соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації документи розглядаються на найближчому засіданні 

Комісії, але не пізніше, ніж у місячний строк після подачі документів 

управліннями соціального захисту населення районних державних 

адміністрацій, міських, районних в містах рад. 

Відсутність документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, або їх 

недостовірність є підставою для відмови особі у визнанні  її бійцем-

добровольцем АТО. 

6. Витяг з протоколу засідання Комісії Департаментом соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації у п’ятиденний термін  з дня 

прийняття рішення надсилається  органам соціального захисту населення за 

місцем проживання бійця-добровольця АТО для формування списків на виплату 

допомоги. 

7. Органи соціального захисту населення в десятиденний термін 

опрацьовують витяг з протоколу, формують списки для виплати одноразової 

матеріальної допомоги та передають їх до Чернігівського обласного центру по 

нарахуванню та здісненню соціальних виплат для подальшого перерахування 

коштів на особові рахунки отримувачів у відділенні банку. 

 

 

 

В.о. директора Департаменту                                              К.М.Тимощенко 

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації                                                     

     

 

 

 


