
  

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

___ червня 2019 року м. Чернігів № 

Про затвердження у новій редакції 
Порядку виплати разової компенсації 
витрат за виготовлення та встановлення 
намогильної споруди члену сім'ї 
загиблого при захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності 
України (померлого внаслідок 
захворювання (травми) пов’язаними із 
захистом Батьківщини) учасника 
бойових дій, Положення про комісію та 
її складу

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення 
виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів 
їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням 
Чернігівської міської ради від 31 березня 2016 року № 6/VII - 3 "Про Програму 
підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців 
м. Чернігова на 2016–2020 роки", виконавчий комітет Чернігівської міської 
ради вирішив:

1. Затвердити у новій редакції Порядок виплати разової компенсації 
витрат за виготовлення та встановлення намогильної споруди члену сім'ї 
загиблого при захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України (померлого внаслідок захворювання (травми) пов’язаними із захистом 
Батьківщини) учасника бойових дій, який брав безпосередню участь в 
антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 
у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, що 
додається.
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2. Затвердити у новій редакції Положення про комісію з попереднього 
вивчення питання з виплати разової компенсації витрат за виготовлення та 
встановлення намогильної споруди члену сім'ї загиблого при захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (померлого 
внаслідок захворювання (травми) пов’язаними із захистом Батьківщини) 
учасника бойових дій, який брав безпосередню участь в антитерористичній 
операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та 
у період здійснення зазначених заходів, що додається.

3. Затвердити у новій редакції склад комісії з попереднього вивчення 
питання з виплати разової компенсації витрат за виготовлення та встановлення 
намогильної споруди члену сім'ї загиблого при захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України (померлого внаслідок 
захворювання (травми) пов’язаними із захистом Батьківщини) учасника 
бойових дій, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції 
(операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та 
у період здійснення зазначених заходів, що додається.

4. Вважати такими, що втратили чинність пункти 1, 3, 4 рішення 
виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.10.2018 року № 517 
«Про затвердження Порядку виплати разової компенсації за виготовлення та 
встановлення надмогильного пам’ятника сім'ї загиблого або померлого 
учасника АТО, створення комісії з попереднього вивчення питання та 
затвердження Положення про комісію».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови – керуючого справами виконкому Фесенко С. І.

Міський голова В. АТРОШЕНКО

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК


