
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

____сесії міської ради ___скликання 

____________2021 року №____                                                                            м.Шепетівка 

 
Про затвердження Програми підтримки  

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни Шепетівської міської  

територіальної громади на 2022 рік та 

Порядку відшкодування витрат за надані  

послуги з медичного обслуговування 

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни Шепетівської міської  

територіальної громади     

     Відповідно до п. 3 б ч. 1 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,з метою підтримки ветеранів війни, Шепетівська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму підтримки учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік (додаток 1); 

2. Затвердити Порядок відшкодування витрат за надані послуги з медичного 

обслуговування учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 

Шепетівської міської територіальної громади (додаток 2); 

3. Встановити, що видатки на реалізацію даної програми здійснюються з бюджету міської 

територіальної громади в межах бюджетних призначень, а також за рахунок 

понадпланових надходжень. 

4. Визначити головним розпорядником коштів по виконанню Програми управління праці 

та соціального захисту населення Шепетівської міської ради; 

5. Визначити дану програму складовою частиною Комплексної програми соціального 

захисту Шепетівської громади на 2021-2025 роки. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу посадових обов’язків та на постійні депутатські комісії з питань 

соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (Г.  Олійник) та з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики 

та спорту (Н.  Собчук).  

 

       Міський голова                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ  

                                                                                                                              

 



                                                                                                                                 Додаток 1 

   до рішення _____ сесії _______ скликання 

 № ______ від ___________ 2021 р.  

 

ПРОГРАМА 

підтримки учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни Шепетівської 

міської територіальної громади на 2022 рік. 

 Зміст  

 Розділ 1. Паспорт Програми 

 Розділ 2. Мета Програми 

 Розділ 3. Обсяги, джерела фінансування та строки   виконання Програми 

 Розділ 4. Основні завдання Програми 

 Розділ 5.Очікувані результати та ефективність виконання Програми 

 Розділ 6. Виконавці Програми 

 Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Розділ 1. Паспорт Програми підтримки учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік. 

Назва Програми 

Програма підтримки учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни Шепетівської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

Підстави для 

розробки Програми 

Програму розроблено відповідно до Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Пільгова категорія 

осіб, на яку поширюється 

Програма  

Учасники бойових дій 

Особи з інвалідністю внаслідок війни 

Ініціатор розроблення 

Програми Шепетівська міська територіальна громада 

Розробник програми 

Управління праці та соціального захисту населення 

Шепетівської міської ради 

Головний розпорядник 

коштів 

Управління праці та соціального захисту населення 

Шепетівської міської ради 

 

Відповідальний 

виконавець 

Управління праці та соціального захисту населення 

Шепетівської міської ради 

 

Термін реалізації 

програми 2022 рік 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади 

Обсяг фінансування 

(тис.грн) 100,00 тис.грн. 

  

 Розділ 2. Мета Програми підтримки учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік. 

Мета Програми - забезпечення дотримання прав учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, та розвиток системи їх соціального захисту, медичного 

забезпечення, а також гідного вшанування пам’яті та формування позитивного образу 

ветерана у суспільстві. 

Актуальність розроблення та прийняття Програми підтримки учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік 

зумовлена потребою реалізації сучасної державної політики з питань соціального захисту 

зазначених пільгових категорій. 

 Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України: «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інших законодавчих документів, 

рішень, розпоряджень голови Хмельницької ОДА, що гарантують передбачені Конституцією 



України соціальні права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 

жителів Шепетівської міської територіальної громади. 

Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту ветеранів війни, 

залишається ряд проблем, які мають вирішуватися на місцевому рівні. Соціальна підтримка 

зазначеної верстви населення є одним із важливих напрямів діяльності як органів державної 

виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування. Тому виникає необхідність 

надання їм додаткових соціальних гарантій, сприяння покращенню якості медичної 

допомоги, безкоштовного зубопротезування та інших пільг у сфері медичного забезпечення. 

Програма підтримки учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 

Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) – це комплекс 

заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, медичної 

підтримки ветеранів війни. 

 Програма для зазначеної пільгової категорії громадян Шепетівської міської 

територіальної громади приймається на 2022 рік. 

  Реалізація заходів Програми сприятиме підтримці належного медичного, соціального, 

морально-психологічного стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни, забезпеченні потреб у їх соціальній та психологічній підтримці.  

Загальна стисла характеристика Програми міститься в паспорті Програми ( Розділ 1 

даного додатка)  

 Розділ 3. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми. 

 Реалізацію Програми передбачається досягнути за рахунок бюджету міської 

територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством 

України, спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних 

завдань і заходів та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій різних форм власності, громадських, волонтерських та 

благодійних організацій. 

  Обсяг фінансування Програми на 2022 рік складає 100,00 тис.грн. 

  Програма може коригуватись, виходячи з фінансових можливостей бюджету міської 

територіальної громади. 

  Програма реалізується протягом 2022 року.  

  Розділ 4. Основні завдання Програми 

 Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного 

законодавства за рахунок бюджету міської територіальної громади та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України, а також благодійної (спонсорської) допомоги 

та заходів, що не потребують фінансування. 

 На час розроблення Програми по Шепетівській міській територіальній громаді 

обліковується 1147 учасників бойових дій, з них які брали участь у бойових діях на території 

інших держав – 107 особа, учасники бойових дій АТО/ООС – 946 осіб;  осіб з інвалідністю 

внаслідок війни – 192 особи, в т.ч., які отримали інвалідність внаслідок бойових дій на 

території інших держав – 72 особи, особи з інвалідністю (АТО/ООС) – 66 осіб. 



Результативний показник дії Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку держави і 

суспільства зазначеним категоріям громадян. 

 Виконання визначених Програмою напрямів і заходів підвищить рівень соціального 

захисту, поліпшить соціально – психологічний клімат в родинах учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни, дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії. 

 Виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня інформованості з питань 

соціальної підтримки зазначених категорій громадян, поліпшення ефективності взаємодії 

органів місцевого самоврядування та органів державної влади та іншими юридичними 

особами у сфері підтримки ветеранів війни. 

  У результаті виконання заходів Програми очікується охоплення максимального кола 

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни заходами соціальної підтримки, 

забезпечення соціальної і матеріальної підтримки зазначеної категорії населення шляхом 

додержання державних соціальних гарантій і впровадження додаткових форм адресної 

підтримки, спільної координації наявних ресурсів.  

 Розділ 5. Очікувані результати та ефективність виконання Програми. 

 Виконання Програми забезпечить: 

-посилення соціального захисту учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни, їх оздоровлення; 

-соціальну та матеріальну  підтримку в сфері медичного забезпечення учасників бойових 

дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

 Розділ 6. Виконавці Програми. 

 Відповідальним виконавцем Програми є управління праці та соціального захисту 

населення Шепетівської міської ради.  

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми  

     Координація за виконанням Програми покладається на начальника управління праці та 

соціального захисту населення Шепетівської міської ради C. Біласа, а контроль за 

виконанням Програми на заступника міського голови відповідно до розподілу посадових 

обов’язків та на постійні депутатські комісії з питань соціально-економічного розвитку 

громади, бюджету та фінансів (Г. Олійник) та з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (Н.  Собчук).  

 

Секретар ради                                                                                          Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 



Додаток 2 

   до рішення _____ сесії _______ скликання 

 № ______ від ___________ 2021 р.  

 

ПОРЯДОК 

відшкодування витрат за надані послуги з медичного обслуговування учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни Шепетівської міської територіальної громади 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів бюджету Шепетівської 

міської територіальної громади (далі – Шепетівська міська ТГ), передбачених на 

забезпечення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни медичним 

обслуговуванням. 

2. До послуг з медичного обслуговування пільгових категорій осіб згідно Порядку 

відносяться послуги з безоплатного зубопротезування (за винятком протезування із 

дорогоцінних металів та прирівняних до них матеріалів) та безоплатного придбання ліків за 

рецептами лікарів. 

3. Дія Порядку поширюється на учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, місце проживання яких зареєстровано на  території Шепетівської міської 

ТГ. 

4. Безоплатне зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних 

металів і прирівняних до них матеріалів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, 

металопластмаси, нітрит-титанового покриття, бюгельного протезування, імплантантів) та 

безоплатне придбання ліків проводиться громадянам, які мають на це право відповідно до 

статей 12,13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»: 

- особам з інвалідністю внаслідок війни – позачергово; 

- учасникам бойових дій – першочергово; 

5. Головним розпорядником коштів бюджету міської територіальної громади з 

відшкодування витрат за надані медичні послуги пільговим категоріям громадян 

Шепетівської міської ТГ є управління праці та соціального захисту населення Шепетівської 

міської ради.  

6. Для надання послуги з медичного обслуговування особа пільгової категорії, яка 

зареєстрована на території Шепетівської міської ТГ, звертається з заявою до управління 

праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради. До заяви додаються: 

- паспорт громадянина України; 

- документ, який дає право на пільгове обслуговування; 

-документ, який підтверджує реєстрацію місця проживання на території Шепетівської 

міської ТГ. 

Після розгляду поданої заяви та доданих до неї документів, управління праці та  

соціального захисту населення видає заявнику направлення на пільгове зубопротезування 

та/або на безкоштовний відпуск ліків за рецептом лікаря.  

 

7. Надання послуг з безкоштовного медичного обслуговування учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюється на базі КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» згідно черговості, яка ведеться в управлінні праці та соціального 

захисту населення і направлення, яке видається управлінням праці та соціального захисту 

населення, що підтверджує право на пільгове зубопротезування відповідно до чинного 

законодавства. 



Пільгове обслуговування щодо безоплатного відпуску медичних препаратів за 

рецептами лікарів здійснюється аптечною установою/установами, визначеними виконавчим 

комітетом Шепетівської міської ради (додаток 3) згідно черговості, яка ведеться в управлінні 

праці соціального захисту населення і направлення, яке видається управлінням праці та 

соціального захисту населення, що підтверджує право на пільгове забезпечення медичними 

препаратами згідно рецепта лікаря відповідно до чинного законодавства. 

8. Відносини між управлінням праці та соціального захисту населення та КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня», аптечними установами – надавачами послуг з 

безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування здійснюється виключно на договірних засадах. 

9. КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» та аптечні установи щомісяця до 10 

числа місяця, наступного за звітним, подають до управління праці та соціального захисту 

населення реєстри (додаток 4 і додаток 5 до порядку), що підтверджують надання медичних 

послуг пільговим категоріям із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові громадянина, його 

статусу, переліку наданих послуг і суми, що підлягає до відшкодування. 

10.Інформація про надання послуг безоплатного зубопротезування учасників бойових 

дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни Шепетівської міської ТГ відображається і 

зберігається в медичній картці пацієнта в КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня». 

11. Бюджетні кошти спрямовуються управлінням праці та соціального захисту 

населення на відшкодування витрат за надані послуги по безкоштовному медичному 

обслуговуванню визначених пільгових категорій громадян КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» та визначеним аптечним установам шляхом безготівкового 

перерахування коштів відповідно до наданих документів. 

12. Управління праці та соціального захисту населення щомісяця звіряє інформацію, 

яка надходить від КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» та аптечних установ та у разі 

виявлення розбіжностей, розрахунки не проводяться до уточнення інформації. 

13. Відшкодування витрат за надані послуги з медичного обслуговування пільгових 

категорій громадян Шепетівської міської ТГ здійснюється в межах кошторисних призначень 

на відповідний рік та плану асигнувань. 

 

              14.Фінансування видатків на надання допомоги щодо медичного забезпечення 

проводиться з бюджету міської територіальної громади за «Програмою  підтримки учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни Шепетівської міської територіальної 

громади на 2022 рік». 

            15. Контроль за належністю особи до пільгової категорії громадян та дотримання 

черговості здійснює управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської 

ради. 

16. Безкоштовне медичне обслуговування однієї особи з числа пільгових категорій 

громадян відповідно до цього порядку, здійснюється не частіше, ніж один раз у рік та не 

більше 4,00 тис. грн. на безоплатне зубопротезування та 3,00 тис. грн.. на безоплатний 

відпуск ліків на одну особу. 

17. Відповідальність за недостовірність даних в поданих документах щодо 

фактичного надання послуги, якості надання послуги тощо, що подаються до управління 

праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради, несе КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» та визначений аптечний заклад.  



18. Управління праці та соціального захисту населення готує заявку до фінансового 

управління на виділення необхідних коштів для виплати компенсації; після надходження 

коштів на рахунок протягом 3 календарних днів подає пакет документів в органи 

Державного казначейства для подальшого зарахування виділених коштів на рахунок КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня» та відповідної аптечної установи. 

 

19. Питання, не передбачені цим Порядком та Договором, вирішуються відповідно до 

чинного законодавства України. 

 

 

Секретар ради                                                                                          Роман ВОЗНЮК 

 

 

                                                                                               Додаток 3 

                                                                                               до Порядку відшкодування  

                                                                                               витрат за надані послуги з медичного  

                                                                                               обслуговування учасників бойових  

                                                                                               дій та осіб з інвалідністю внаслідок 

                                                                                               війни Шепетівської міської  

                                                                                               територіальної громади 
 

 

Перелік суб’єктів господарювання для відшкодування вартості лікарських засобів 

 

1. ТОВ «Фармо» адреса реєстрації юридичної особи: 30100, Хмельницька обл., м. 

Нетішин, Проспект Курчатова, 6.  

Місце провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання: 

- Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул.Котика Валі, 124/1, Аптека №6 Санітас ТОВ 

«Фармо».  

- Хмельницька обл., м.Шепетівка, пр-т Миру, 33, Аптека №5 Санітас ТОВ «Фармо». 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Додаток 4  

                                                                                                                                       до Порядку відшкодування витрат 

                                                                                                                                                             за надані послуги з медичного обслуговування 

                                                                                                                                                        учасників бойових дій та осіб з інвалідністю  

                                                                                                                                             внаслідок війни Шепетівської міської  

                                                                                                                      територіальної громади 

 

Реєстр №_________ від ________20___року комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатопрофільна лікарня» щодо 

відшкодування витрат з безкоштовного зубопротезування пільгових категорій населення Шепетівської міської  

територіальної громади за період з ___________ по ____________ 

 

 

 

 
№ з/п 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові особи, якій 

безкоштовно надано 

послуги 

зубопротезування 

Категорія, № 

посвідчення 
Адреса 

проживання 
Дата 

надання 

послуги 

Назва послуги зі 

стоматологічної 

ортопедичної допомоги 

Кількість 

наданих 

послуг 

Ціна, грн Сума 

відшкодування, 

грн 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

         

 

 

 

 

Керівник                                                      _________________                                            _____________________  

                                                                                 (підпис)                                                           (ім’я, прізвище)  

 

 

Головний бухгалтер                                   _________________                                            _____________________  

                                                                                  (підпис)                                                           (ім’я, прізвище)  

 

М.П. 
 

 

 



                                                                                              Додаток 5  

                                                                                                                                         до Порядку відшкодування витрат 

                                                                                                                                                             за надані послуги з медичного обслуговування 

                                                                                                                                                         учасників бойових дій та осіб з інвалідністю  

                                                                                                                                              внаслідок війни Шепетівської міської  

                                                                                                                      територіальної громади 

 

Реєстр №______ від _______20____року  аптечної установи _____________________________ щодо відшкодування витрат  

з безоплатного відпуску медикаментів пільговим категоріям населення Шепетівської міської територіальної громади 

за період з ___________ по ____________ 

 

 

 

 
№ з/п 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові особи, якій 

безкоштовно надано 

послуги 

зубопротезування 

Категорія, № 

посвідчення 
Адреса 

проживання 
Дата 

надання 

послуги 

Назва лікарського засобу Кількість  Ціна, грн Сума 

відшкодування, 

грн 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

         

 

 

 

 

Керівник                                                      _________________                                            _____________________  

                                                                                 (підпис)                                                           (ім’я, прізвище)  

 

 

Головний бухгалтер                                   _________________                                            _____________________  

                                                                                  (підпис)                                                           (ім’я, прізвище)  

 

М.П. 
 

 


