
 

 

ПРОЕКТ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення обласної ради          

                                                                  

 

П О Р Я Д О К 

фінансування субвенції з обласного бюджету для організації відпочинку  

(з наданням оздоровчих послуг) у санаторно-курортних закладах, на базах 

відпочинку демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в 

антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей 

 

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування субвенції, передбаченої в 

обласному бюджеті для організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) 

у санаторно-курортних закладах,  на базах відпочинку демобілізованих 

військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході 

України та членів їх сімей,  відповідно до Комплексної програми соціального 

захисту населення “Турбота” на період до 2015 року. 

 

2. За рахунок обласної субвенції  право на відпочинок  (з наданням 

оздоровчих послуг) мають демобілізовані військовослужбовці, які брали участь 

в антитерористичній операції на сході України: учасники бойових дій без 

членів сім’ї, інваліди та поранені із числа демобілізованих учасників бойових 

дій разом з членами сімей (дружина, чоловік, неповнолітні діти), що 

зареєстровані та проживають на території Миколаївської області. 

 

3. Головним розпорядником цих коштів є департамент соціального 

захисту населення Миколаївської облдержадміністрації в частині надання 

субвенції бюджетам міст і районів області для організації відпочинку                         

(з наданням оздоровчих послуг) у санаторно-курортних закладах,  на базах 

відпочинку демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в 

антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей. 

 

4. Право на отримання санаторно-курортної путівки визначається на 

підставі довідки військкомату про участь в антитерористичній операції, копії 

посвідчення учасника бойових дій або інваліда війна, паспорту, 

ідентифікаційного коду, копії довідки МСЕК про встановлення групи 

інвалідності, із зазначенням причини інвалідності, пов’язаної з виконанням 

обов’язків військової служби в зоні антитерористичної операції, медичної 

довідки про поранення, які були отримані під час виконання обов’язків 

військової служби в зоні антитерористичної операції, медичної довідки 

лікувальної установи за формою 070/о, довідки про склад сім’ї та документів, 

що підтверджують родинні відносини членів сім’ї. 

 



 

 

5. Збір документів, визначених у пункті 4, та формування особових справ 

демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 

операції на сході України та членів їх сімей, здійснюють департамент праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської міської 

ради, управління соціального захисту населення райдержадміністрацій, 

виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад.  

 

6. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації надає 

головному управлінню Державної казначейської служби України у 

Миколаївській області  платіжні доручення щодо перерахування коштів 

зазначеної субвенції на рахунки районних бюджетів та бюджетів міст 

обласного значення. 

       Головне управління Державної казначейської служби України у 

Миколаївській області протягом операційного дня з часу отримання  платіжних 

доручень перераховує  кошти субвенції на рахунки місцевих бюджетів, що 

відкриті в регіональних відділеннях Державної казначейської служби. 

 

7. Департамент праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Миколаївської міської ради, управління соціального захисту 

населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного 

значення) рад закуповують путівки відповідно до Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» шляхом укладання угод із санаторно-

курортними закладами та базами відпочинку області. 

Строк перебування демобілізованих військовослужбовців, які брали участь 

в антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей  у санаторно-

курортному закладі, на базі відпочинку становить не більше 12 календарних 

днів. 

 

8. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації за 

погодженням із постійною комісією обласної ради з питань регіонального 

розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій  у разі необхідності 

протягом бюджетного року здійснює перерозподіл обсягів субвенції між 

бюджетами міст і районів області, виходячи з кількості демобілізованих 

військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході 

України та членів їх сімей, та проводить її уточнення шляхом видання 

відповідного розпорядження голови облдержадміністрації. 

 

9. Кошти субвенції, не використані за  призначенням, перераховуються у 

передостанній робочий день бюджетного року головним управлінням  

Державної казначейської служби до обласного бюджету на підставі платіжних 

доручень департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Миколаївської міської ради, управлінь  соціального захисту населення 

райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) 

рад, фінансових управлінь райдержадміністрацій та міських (міст обласного 

значення) рад. 



 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради                                                                         Є.Є.Литвинюк 

 


