
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХVІІІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

25 листопада 2021 року № 35 

м. Шепетівка 

 

 

Про  програму підтримки учасників 

антитерористичної операції/операції 

об'єднаних сил та членів сімей загиблих 

учасників АТО/ООС на 2022 рік 

 

 

        Керуючись ст.26, ч. 9 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної 

операції/операції об'єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС – 

мешканців Шепетівської міської територіальної громади,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити Програму підтримки учасників антитерористичної операції/операції 

об'єднаних сил та членів  сімей загиблих учасників АТО/ООС  на 2022 рік (додаток 1). 

2. Затвердити Порядок надання одноразової грошової допомоги учасникам анти-

терористичної операції / операції об'єднаних сил та членам сімей загиблих учасників 

АТО/ООС (додаток 2).  

3. Затвердити Порядок фінансування витрат, пов‘язаних з похованням загиблих 

(померлих) учасників  антитерористичної операції/операції об'єднаних сил (додаток 3). 

4. Затвердити Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям 

загиблих  учасників АТО/ООС (додадок 4). 

5. Рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24.12.2020 року № 6  «Про Програму 

підтримки учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил  та членів сімей 

загиблих учасників АТО/ООС  на 2021 рік»  вважати таким, що втрачає чинність з 

01.01.2022 року.  

6. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради, виходячи з  можливостей дохідної 

частини бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік, здійснювати 

фінансування видатків на виконання Програми. 

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

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу посадових обов’язків, 

постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, 

культури, молодіжної політики та спорту (голова комісії  Собчук  Н.М.) та на постійну 

комісію з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова 

комісії Олійник Г.В.). 

 

  Міський голова                                                                                    Віталій  БУЗИЛЬ 

 

 
 



Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХVІІІ сесії міської ради 

VIІІ скликання 

25.11.2021 № 35 

 

 
ПРОГРАМА 

підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил та 
членів  сімей загиблих учасників АТО/ООС  на 2022 рік. 

 
Загальні положення  

Програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил 

та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС (надалі – Програма) – це комплекс заходів, 

що здійснюються на місцевому рівні з метою додаткових гарантій щодо соціального 

захисту та фінансової  підтримки вище зазначених категорій осіб.  
Дія  Програми поширюється на учасників антитерористичної операції/операції 

об'єднаних сил та членів сімей загиблих (померлих внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва) під час участі в антитерористичній операції/операції об'єднаних сил, місце 

проживання яких зареєстроване на території Шепетівської міської територіальної громади 

або за місцем фактичного проживання на  території Шепетівської  міської територіальної 

громади.  

Дія  програми - 2022 рік. 

 
Визначення мети Програми 

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС та 

членів  сімей загиблих шляхом надання їм пільг, переваг та соціальних гарантій.  

 
Напрями діяльності 

1. Надання одноразової грошової  допомоги. 

2. Надання  комплексу медичних, психологічних та соціальних послуг. 

3. Розв’язання проблеми працевлаштування. 

4. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих учасників 

АТО/ООС. 

5. Організація безоплатного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та 

учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти міста з числа дітей, батьки яких 

мають статус учасника бойових дій, або беруть (брали) участь в АТО/ООС. 

6. Забезпечення безкоштовного проїзду на міських, приміських автобусних маршрутах 

учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС.    

7. Організація безоплатного поховання  загиблих (померлих) учасників АТО/ООС.  

  Надання одноразової грошової допомоги здійснюється на підставі Порядку надання 

одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих учасників 

АТО/ООС (додаток 2), затвердженого рішенням сесії міської ради. 

Організація безоплатного поховання осіб, загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 

проводиться відповідно до Порядку фінансування витрат, пов’язаних з похованням 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС (додаток 3),  затвердженого рішенням сесії 

міської ради.  

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих учасників 

АТО/ООС проводиться відповідно до Порядку надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг сім'ям загиблих учасників АТО/ООС (додадок 4), затвердженого 

рішенням сесії міської ради. 

Організація безоплатного харчування учнів 1-11 класів закладів загальної середньої 

освіти з числа дітей, батьки яких мають статус учасника бойових дій, або беруть (брали) 



участь в АТО/ООС проводиться відповідно до Програми з організації харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти на 2022 рік. 

 

Очікувані результати 
1.Формування належного морально-психологічного стану учасників АТО/ООС та членів 

їх сімей, членів сімей загиблих, утвердження особистості учасників АТО/ООС, 

забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна підтримка зазначених 

категорій осіб, що дозволить убезпечити їх від стресових ситуацій.  

2. Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС та членів їх сімей, членів сімей 

загиблих, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання. 

3. Зростання довіри до керівництва громади . 

4. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей. 

 
Джерела фінансування 

Виконання Програми забезпечується управліннями, відділами Шепетівської міської 

ради та виконкому Шепетівської міської ради за рахунок коштів, передбачених у 

державному та міському бюджетах на зазначену мету, а також за рахунок коштів з інших 

джерел. 
 

Перелік завдань і заходів Програми: 
№ 
з/п 

Заходи Відповідальний виконавець 

1 Надання одноразової грошової допомоги Виконавчий комітет Шепетівської 

міської ради 

2 Проведення єдиного дня вшанування матерів 

загиблих учасників АТО/ООС (День матері) 

Відділ культури Шепетівської міської 

ради    

3 Підвищення конкурентоспроможності на ринку 

праці шляхом професійної орієнтації учасників 

АТО/ООС, їх підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

Міськрайонний центр зайнятості 

4 Першочергове забезпечення протезно-

ортопедичними виробами  з урахуванням їх 

індивідуальних потреб 

Управління праці та соціального 

захисту населення Шепетівської міської 

ради 

5 Забезпечення потреб у медичному обслуговуванні 

та підтримання рівня здоров’я  

Центральна районна лікарня, 

Виконавчий комітет Шепетівської 

міської ради 

6 Соціальний супровід сімей  загиблих учасників 

АТО/ООС, учасників АТО/ООС та членів їх сімей, 

соціальна та фізична реабілітація, забезпечення 

необхідними соціальними послугами 

Шепетівський міський Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, Шепетівський територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

7 Забезпечення безкоштовним 

оздоровленням/відпочинком дітей учасників 

АТО/ООС 

Відділ у справах сім’ї, молоді  та 

спорту, управління освіти  Шепетівської 

міської ради 

8 Надання  пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг сім'ям загиблих  учасників АТО/ООС 
Управління  праці та соціального 

захисту населення Шепетівської міської 

ради  

9 Забезпечення безоплатним харчуванням вихованців 

дошкільних закладів та учнів 1-11 класів  закладів 

загальної середньої освіти Шепетівської міської 

територіальної громади з числа дітей, батьки яких 

беруть (брали) участь в АТО/ООС 

Управління освіти  Шепетівської 

міської ради  

10 Забезпечення безкоштовного проїзду на міських, 

приміських автобусних маршрутах  учасників 

АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників 

АТО/ООС в межах території  Шепетівської міської 

Виконавчий комітет Шепетівської 

міської ради 



територіальної громади 

11 Організація безоплатного поховання загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС 

КП  "Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство" 

12 Висвітлення у засобах масової інформації заходів, 

спрямованих на підтримку учасників АТО/ООС та 

членів сімей загиблих 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю  

Шепетівської міської ради 

 
НЕОБХІДНА СУМА ВИДАТКІВ 

 

на фінансування Програми підтримки учасників антитерористичних операцій/ операції 

об'єднаних сил та членів  сімей загиблих учасників АТО/ООС на 2022 р. 
 

№ з/п Напрямки використання Сума, тис. грн. 

1 Надання одноразової грошової допомоги 587,0 

2 Фінансування  пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям 
загиблих  учасників АТО/ООС 

250,0 

3 Фінансування витрат, пов’язаних з похованням загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції 

5,0 

Всього: 842,0 
 

   

 

Начальник управління праці  

та соціального захисту населення                                                    Сергій БІЛАС 

 

 

 Секретар міської ради                                                                       Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХVІІІ сесії міської ради 

VIІІ скликання 

25.11.2021 № 35 

 

 

ПОРЯДОК 
надання  одноразової грошової допомоги учасникам антитерористичної операції/ 

операції об'єднаних сил  та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС. 
 

1. Дія Порядку поширюється на учасників антитерористичної операції/ операції 

об'єднаних сил та членів сімей загиблих (померлих внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва) під час участі в антитерористичній операції / операції об'єднаних сил, місце 

проживання яких зареєстроване на території Шепетівської міської територіальної громади 

або за місцем фактичного проживання на території Шепетівської міської територіальної 

громади. 

2. До членів сім’ї учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил 

належать дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років). 

3. До членів сім’ї загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній операції / 

операції об'єднаних сил належать дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), 

батьки загиблого. 

4. Для вирішення питання надання одноразової грошової допомоги, учасник АТО/ООС, 

або один з членів сім’ї звертається із заявою затвердженого зразка на ім’я міського голови 

у  загальний відділ виконавчого комітету Шепетівської міської ради. 

5. До заяви додаються: 

5.1  Копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки). 

5.2. Копія ідентифікаційного номеру (крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 

паспорті). 

5.3. Довідка, що видана та скріплена печаткою  Міністерства оборони України 

(військовими комісаріатами, військовими частинами тощо), Міністерства внутрішніх 

справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, 

Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо 

або їх територіальними органами (надалі – уповноважені органи) про  участь  в 

антитерористичній операції/ операції об'єднаних сил. 

5.4. Посвідчення учасника бойових дій (за наявності). 

 6. Крім того: 

 у разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва) або встановлення   
 інвалідності: 

- копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та  

  причинного зв’язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається  

  комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я); 

- копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де  

  проводилось лікування); 

- копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення  

  (контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині; 

у разі загибелі (смерті) : 
- копія свідоцтва про смерть учасника АТО/ООС;  

- копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті)  учасника    

  АТО/ООС; 

- копія свідоцтва про шлюб; 



- копія свідоцтва про народження дітей;  

- копія свідоцтва про народження учасника АТО/ООС –для виплати одноразової 

грошової  

  допомоги батькам загиблого (померлого). 

7. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду та 

засвідчення  копій працівнику загального відділу виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради, який приймає документи від заявника. 

8. Заява з повним пакетом документів є підставою для включення управлінням праці та 

соціального захисту населення Шепетівської міської ради особи до реєстру учасників 

антитерористичної операції / операції об'єднаних сил та членів сімей загиблих під час 

участі в антитерористичній операції/ операції об'єднаних сил – мешканців Шепетівської 

громади (далі Реєстр). 

9. Розмір одноразової грошової допомоги не залежить від службового становища 

військовослужбовця і становить: 
- у разі загибелі (смерті) учасника АТО/ООС                           - 57,0 тис. грн. 

  (з них на облаштування місця поховання)                               - 50,0 тис. грн. 

- у разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок  

   поранення  під час участі в  АТО/ООС                                    -  2,0 тис. грн. 

- у разі отримання поранення (контузії, травми або каліцтва) -  1,5 тис. грн.   

- одноразова грошова допомога: 

          для вирішення матеріально-побутових потреб                -  1,0 тис. грн. 

          для придбання дров                                                             -  0,85 тис. грн. 

 -  щорічна грошова допомога  матерям загиблих  

     учасників АТО/ООС до Дня матері                                        -  5,0 тис. грн. 

- одноразова грошова допомога  батькам  загиблих  

   учасників АТО/ООС  на проведення ремонтних робіт  

   та для покращення житлових умов                                            - до 50,0 тис. грн. 

10. Фінансування видатків на надання одноразової грошової допомоги проводиться з 

міського бюджету за  "Програмою підтримки учасників антитерористичної операції / 

операції об'єднаних сил та членів  сімей загиблих учасників АТО/ООС на 2022 рік". 

11. Рішення про надання одноразової грошової допомоги проводиться розпорядженням 

міського голови. 

12. Головним розпорядником коштів для  надання одноразової грошової допомоги є 

управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради (далі - 

головний розпорядник коштів).  

13. Виплата одноразової грошової допомоги та ведення обліку громадян, яким надана 

грошова допомога покладається на Шепетівський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 

14. Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) готує заявку до фінансового управління на виділення необхідних коштів для 

виплати допомоги, після надходження коштів на рахунок територіального центру 

протягом 3 календарних днів  подає пакет документів в органи Державного казначейства 

для подальшого зарахування виділених коштів на рахунки одержувачів допомоги.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЗРАЗОК   ЗАЯВИ 

  
                                                            Міському голові 

_________________________________ 

від ______________________________ 

 

_________________________________ 

          (прізвище, ім'я та по батькові) 

 

_________________________________ 

                         

_________________________________ 

(місце проживання) 

 

_________________________________ 

                   ( ідентифікаційний код) 

 

_________________________________ 

                                                                                                                 (контактний телефон) 

 

 

З А Я В А 
 

Прошу Вас надати мені одноразову грошову допомогу у зв'язку 

із_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(вказується підстава для виплати: вирішення матеріально-побутових питань; 

придбання дров; поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність; у зв’язку із 

загибеллю (смертю) члена сім’ї; інше) 

 

Виплату прошу здійснити через 

_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(вказуються назва та реквізити банку, номер рахунку) 

 

Надаю згоду на збір інформації та обробку персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних».    

 

   "____" ________________ 20 ___ р.                             Підпис  ____________________ 

 

 

 

Начальник управління праці  

та соціального захисту населення                                                    Сергій БІЛАС 

 

 

 Секретар міської ради                                                                       Роман ВОЗНЮК 

 



Додаток 3 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХVІІІ сесії міської ради 

VIІІ скликання 

25.11.2021 № 35 

 

 

ПОРЯДОК 
фінансування витрат, пов‘язаних з похованням загиблих(померлих) учасників 

антитерористичної операції / операції об'єднаних сил. 
 

1. Дія Порядку поширюється на загиблих  під час участі в антитерористичній операції/ 

операції об'єднаних сил та померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

отриманих під час участі в антитерористичній операції/ операції об'єднаних сил, місце 

проживання яких зареєстроване на території Шепетівської міської територіальної громади 

або за місцем фактичного проживання на території Шепетівської міської територіальної 

громади. 
 

2. Фінансування витрат, пов‘язаних з похованням загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил проводиться з міського бюджету за 

«Програмою підтримки учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил 

та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС  на 2022рік».  
 

3. Гранична сума витрат, пов‘язаних з похованням, що відшкодовується з міського 

бюджету затверджується на рівні 2500,00 грн. 
 

4. Особі, яка займається похованням, надається право вибирати види послуг не 

перевищивши межі затвердженої граничної суми витрат. 
 

5. Ритуальні послуги, які перевищують встановлену граничну суму витрат, оплачуються 

особою, що займається похованням, без відшкодування. 
 

6. Організація поховання і ритуального обслуговування здійснюється КП «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство» (далі  Виконавець).  
 

7. Особа, яка займається похованням, звертається до КП «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство» з приводу укладання відповідного договору-замовлення на 

організацію та проведення поховання. 
 

8. Для укладання договору-замовлення необхідно надати такі документи: 

- копію свідоцтва про смерть учасника АТО/ООС; 

- довідка про причину смерті  (додаток до форми №106/о) 
 

9. Договір-замовлення на організацію та проведення поховання укладається в трьох 

примірниках. 
 

10. Один примірник договору – замовлення, із зазначеними в п.8 цього Порядку  

документами, подається Виконавцем до виконавчого комітету Шепетівської міської ради з 

клопотанням на ім‘я міського голови  про відшкодування витрат, пов’язаних з похованням 

учасника АТО/ООС.  
 

11. Рішення про фінансування видатків на поховання проводиться розпорядженням 

міського голови. 
 

12. Головним розпорядником коштів  міського бюджету на фінансування витрат, 

пов‘язаних з похованням учасників АТО/ООС є управління праці та соціального захисту 

населення  Шепетівської міської ради.  
 

13. Проведення відшкодування коштів за поховання учасників антитерористичної 

операції/ операції об'єднаних сил та ведення обліку покладається на Шепетівський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 



 

14. Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

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

надходження на рахунок територіального центру протягом 3 календарних днів подає 

пакет документів в органи Державного казначейства для подальшого зарахування 

виділених коштів на рахункок КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство».  

 
   

 

Начальник управління праці  

та соціального захисту населення                                                    Сергій БІЛАС 

 

 

 Секретар міської ради                                                                       Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХVІІІ сесії міської ради 

VIІІ скликання 

25.11.2021 № 35 

 
 

ПОРЯДОК 
 надання  пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих учасників 

антитерористичної операції / операції об'єднаних сил.  
 

1. Дія Порядку поширюється на сім'ї загиблих  під час участі в антитерористичній 

операції/ операції об'єднаних сил місце проживання яких зареєстроване на території 

Шепетівської міської територіальної громади або за місцем фактичного проживання на 

території Шепетівської міської територіальної громади. 

2. Фінансування витрат, пов‘язаних з наданням  пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг  сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил 

проводиться з міського бюджету за «Програмою підтримки учасників антитерористичної 

операції / операції об'єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС на 2022 

рік».  

3. Максимальний відсоток надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для сім'ї 

становить - 50%.  

4. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються в межах соціальних норм, 

визначених Постановою КМУ  від 6 серпня 2014 р. № 409 "Про встановлення державних 

соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування". 

5. У разі коли у складі сім'ї пільговика відбулися зміни, що потребують коригування  

інформації та впливають на розмір пільги, чи сім'ї було призначено субсидію на 

відшкодування житлово- комунальних послуг, він повідомляє про це управління праці та 

соцзахисту населення. 

6. Для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг необхідно надати до 

управління праці та соцзахисту населення такі документи: 

   - заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг,  

   - копію свідоцтва про смерть учасника АТО/ООС; 

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

- довідку про склад зареєстрованих у приміщенні; 

- інформацію про характеристику житла та послуг, якими користується сім'я;    

- інформацію про наявні пільги чи субсидії; 

- довідку про банківські реквізити та номер рахунку.   

7.  Головним розпорядником коштів для  надання пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг є управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради 

(далі - головний розпорядник коштів).  

8. Головний розпорядник коштів веде облік пільговиків шляхом формування на кожного 

пільговика персональної облікової картки. 
 

9. Головний розпорядник коштів щомісяця: 

- звіряє інформацію про пільговика,  що міститься в Єдиному Державному Реєстрі 

пільговиків, з    

  інформацією, яка надходить від підприємств та організацій, що надають послуги, а також 

з   базою даних житлової субсидії;  

- проводить нарахування пільг  на оплату житлово-комунальних послуг;  

- формує  реєстр розрахунків щодо наданих пільг до 15 числа місяця наступного за 

звітним.  



10. Рішення про фінансування видатків на оплату житлово-комунальних послуг  

проводиться розпорядженням міського голови на підставі розрахунків, наданих головним 

розпорядником коштів. 

11. Виплата коштів на оплату житлово-комунальних послуг  покладається на 

Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

12. 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 одержувачів пільг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК   ЗАЯВИ 

  
                                                              Міському голові 

_________________________________ 

від ______________________________ 

 

_________________________________ 
            (прізвище, ім'я та по батькові) 

________________________________ 

                        

_________________________________ 
(місце проживання) 

________________________________ 
                   ( ідентифікаційний код) 

_________________________________ 
                                                                                                                                                                (контактний телефон) 

 

З А Я В А 
  

   Прошу Вас надати мені, як  сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції / 

операції об'єднаних сил, пільги на оплату житлово-комунальних послуг: 

Найменування виду послуги,  

внеску, тощо 

Найменування  

організації, що надає послуги, 

ОСББ/ЖБК 
Примітки 

Житлова послуга - послуга з управління 

багатоквартирним будинком, витрати на управління 

багатоквартирним будинком, у якому створено 

ОСББ/ЖБК 

  

Послуга з постачання та розподілу природного газу   

Послуга з централізованого водопостачання    

Послуга з централізованого водовідведення   

Послуга з постачання теплової енергії   

Послуга з постачання та розподілу електричної 

енергії 
  

Послуга з поводження з побутовими відходами   

 

Виплату прошу здійснити через 

_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(вказуються назва та реквізити банку, номер рахунку) 

 

Надаю згоду на збір інформації та обробку персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних».    

  "____"  ________________ 20 ___ р.                              Підпис  ____________________ 

   

Начальник управління праці  

та соціального захисту населення                                                    Сергій БІЛАС 

 

 Секретар міської ради                                                                       Роман ВОЗНЮК 

             

 


