
      
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXIV (позачергової) сесії міської ради VIII скликання 

18 березня 2022 року № 5 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження Положення про  

Порядок надання одноразової матеріальної  

допомоги на поховання громадян, які  

опинилися в складних життєвих обставинах,  

та іншим категоріям громадян України, які внаслідок  

бойових дій перебувають на території Шепетівської  

міської територіальної громади      

 

 

З метою забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги на 

поховання громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим 

категоріям громадян, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указом Президента України "Про введення воєнного стану в 

Україні" від 24.02.2022  № 2102-IX, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги на 

поховання громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям 

громадян України, які внаслідок бойових дій перебувають на території Шепетівської 

міської територіальної громади (додаток ). 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення при розгляді заяв громадян про 

надання грошової матеріальної допомоги на поховання керуватись даним Положенням. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

виконавчих органів ради Безкоровайну Г. Г. та начальника управління праці та соціального 

захисту населення Шепетівської міської ради  Біласа С. Г. 

 

 

Міський голова                                                                                                     Віталій БУЗИЛЬ  
                                                                                                                              

                                      

 

 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням XXIV (позачергової) сесії 

міської ради  VIII скликання 

18.03.2022 № 5 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги на поховання громадянам, 
які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян,  

які внаслідок бойових дій перебувають на території  
Шепетівської міської територіальної громади 

  
Розділ 1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги 

на поховання (далі – матеріальна допомога) для підтримки незахищених верств населення, 

які постраждали від наслідків бойових дій на території України, особам з інвалідністю 

внаслідок війни, учасникам бойових дій, а також членам сімей і дружинам 

(чоловікам),повнолітнім дітям померлих учасників бойових дій, (далі – пільгової категорії 

громадян) та сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в забезпеченні оборони 

України, захисту безпеки населення та інтересів держави, відповідно до Закону України 

«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» 

від 24.02.2022 № 2102-IX. 

1.2. Матеріальна допомога на поховання надається громадянам, які зареєстровані на 

території Шепетівської міської територіальної громади та, які загинули в місяцях 

проведення бойових дій, та громадянам, які не зареєстровані на території Шепетівської 

міської ТГ, але не мають можливості отримати ритуальні послуги за місцем реєстрації. 

1.3. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у бюджеті 

Шепетівської міської територіальної громади на поточний рік. 

1.4. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява члена його сім’ї (рідних, 

близьких осіб, осіб, які зобов’язалися поховати померлого) до голови Шепетівської міської 

ради. 

 

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги 
 

2.1. Матеріальна допомога на поховання надається за умови настання непередбачених 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з бойовими діями на території України. 

2.2. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги на поховання обов’язково 

надаються наступні документи: 

 заява від члена сім’ї тощо, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, його 

адреса, номер телефону та мотиви звернення; 

 копія паспорту (перша, друга сторінки і сторінка де зазначено місце реєстрації), у 

випадку подання паспорта у вигляді ІД-картки додається копія довідки про місце 

реєстрації; 

 копія ідентифікаційного номеру; 

 свідоцтво про смерть; 

 довідка для отримання допомоги на поховання встановленого зразка; 

 висновок (лист) органів Національної поліції; 

 номер розрахункового рахунку. 



2.3. Розмір матеріальної допомоги на поховання визначається виходячи з обставин, що 

склалися у таких розмірах: 

  на поховання військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам у разі 

загибелі (смерті) внаслідок участі в бойових діях на території України – 50000 грн.; 

 на поховання іншим категоріям громадян, що опинились в складних життєвих 

обставинах та загинули внаслідок бойових дій на території України  становить – 5000 грн.; 

 на поховання мешканцям Шепетівської міської територіальної громади, які загинули 

внаслідок бойових дій на території України – 10000 грн. 

2.4. Головним розпорядником коштів для надання додаткових витрат на оплату 

матеріальної допомоги на поховання є управління праці та соціального захисту населення 

Шепетівської міської ради (далі-головний розпорядник коштів). 

2.5.  У разі відсутності особи, яка може здійснити поховання, Шепетівський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проводить відшкодування 

вартості ритуальних послуг згідно вимог нормативних актів.   

2.6. Виплата коштів покладається на Шепетівський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 

2.7. Рішення про фінансування видатків на надання матеріальної допомоги на поховання 

громадянину проводиться на підставі розрахунків, наданих Шепетівським територіальним 

центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

2.8. Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) веде облік отримувачів допомоги шляхом формування на кожного отримувача  

особової справи. 

2.9. Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) готує заявку до фінансового управління на виділення необхідних коштів, після 

надходження коштів на рахунок територіального центру протягом 5 календарних днів 

подає пакет документів в органи Державного казначейства для подальшого зарахування 

виділених коштів на рахунки отримувачів. 

2.10. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається з обов’язковим 

повідомленням заявника у випадку:  невідповідності поданих документів. 

 

Розділ 3. Заключні положення 
 

3.1. Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам розглядаються в місячний 

термін. 

3.2. Контроль за повнотою наданих документів покладається на Шепетівський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

3.3. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на головного розпорядника 

бюджетних коштів. 

3.4. Кошти, що передбачені для надання матеріальної допомоги, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, які внаслідок бойових дій перебувають 

на території Шепетівської міської територіальної громади не можуть використовуватися 

для іншої мети. 

 

 

Начальник управління праці 

та соціального захисту населення      Сергій БІЛАС 

 

 

 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 


