
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 10 січня  2022 року                 Баштанка               №   4 - р 

 

 

Про виплату щомісячної матеріальної 
допомоги дітям  військовослужбовців 
Збройних Сил України та інших 
військових формувань, у тому числі 
добровольчих, які загинули, пропали 
безвісти або померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних при виконанні службових 
обов’язків на тимчасово окупованій 
території АР Крим, м.Севастополя, під 
час участі в АТО/ООС на сході України 

 

          Згідно з  пунктами 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання обласної  Комплексної 
програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2023 року, 
затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2021 року 
№11, рішення  міської ради від 23грудня 2021 року №15 «Про бюджет 
Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік» , з о б о в’я з у ю: 

 

1. Щомісячно виплачувати з обласного бюджету матеріальну допомогу 
дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових 
формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або 
померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні 
службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим, 
м.Севастополя, під час участі в АТО/ООС на Сході України  з розрахунку 
одна тисяча кожній дитині. 

 

2. Допомогу виплачувати : 
 

 - Пацулі Вікторії В’ячеславівні -  дружині загиблого Пацули  Сергія 
Васильовича на дітей: Пацулу Івана Сергійовича 2013 р.н., Пацулу 
Владиславу Сергіївну 2012 р.н., Пацулу Василя Сергійовича 2009 р.н., 
Пацулу Олександра Сергійовича 2007 р.н. 



 - Ярковій Наталії Анатоліївні – дружині загиблого Яркова 
Олександра Івановича на дитину Яркову Катерину Олександрівну 2005 р.н. 
  

3.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності Баштанської міської ради     
забезпечити виплату виділених коштів із місцевого бюджету по КПКВК 
0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранам війни та праці » 
(субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної  
матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та 
інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, 
пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій 
території АР Крим, м.Севастополя, під час участі в АТО/ООС на Сході 
України) щомісячно в сумі 5000 (п’ять) тис. грн. 

 

 

         

  Міський голова                                                             Олександр БЕРЕГОВИЙ  


