
    
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
ХХХ (позачергової)  сесії міської ради VIII скликання 

 
15 листопада 2022 року № 12 

Про внесення змін до Програми підтримки 
учасників антитерористичної  операції/операції  
об’єднаних сил, військовослужбовців та членів  
їх сімей у війні росії проти України на 2022 рік      
 

З метою посилення соціального захисту учасників війни росії проти України, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами,  
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до Програми підтримки учасників антитерористичної  операції/операції 
об’єднаних сил військовослужбовців та членів їх сімей у війні росії проти України на 2022 
рік, затвердженої рішенням XVIII сесії міської ради VIII скликання, а саме:  
1.1. Розділ «Напрями діяльності» доповнити пунктом 8 такого змісту: 
Забезпечення організованого (не більше двох разів на рік) безкоштовного проїзду на 
поминальні заходи до місць паломництва та духовних центрів на території України членів 
сімей загиблих учасників АТО/ООС, членів сімей військовослужбовців ЗСУ та інших 
військових формувань України  загиблих (померлих) під час захисту України від 
широкомасштабної збройної агресії  російської федерації проти України 
1.2. Розділ «Напрями діяльності» доповнити абзацом такого змісту: 
Забезпечення організованого (не більше двох разів на рік) безкоштовного проїзду на 
поминальні заходи до місць паломництва та духовних центрів на території України членів 
сімей загиблих учасників АТО/ООС, членів сімей військовослужбовців ЗСУ та інших 
військових формувань України  загиблих  під час захисту України від широкомасштабної 
збройної агресії  російської федерації проти України проводиться відповідно до Порядку 
забезпечення організованого (не більше двох разів на рік) безкоштовного проїзду на 
поминальні заходи до місць паломництва та духовних центрів на території України членів 
сімей загиблих учасників АТО/ООС та сімей  військовослужбовців загиблих у війні росії 
проти України  згідно з додатком 2  
1.3. Перелік завдань і заходів Програми доповнити пунктом 13 такого змісту: 
№ 
з/п 

Заходи Відповідальний виконавець 

13 Забезпечення організованого (не більше двох 
разів на рік) безкоштовного проїзду на 
поминальні заходи до місць паломництва та 
духовних центрів на території України членів 
сімей загиблих учасників АТО/ООС, членів сімей 
військовослужбовців загиблих у війні росії проти 
України 

Виконавчий комітет Шепетівської 
міської ради, Управління праці та 
соціального захисту населення 
Шепетівської міської ради, 
Шепетівський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) 



1.4.  Розділ «Необхідна сума видатків» доповнити пунктом 4 такого змісту: 
№ з/п Напрямки використання Сума, тис. грн. 

4 Фінансування витрат на забезпечення організованого (не більше 
двох разів на рік) безкоштовного проїзду на поминальні заходи до 
місць паломництва та духовних центрів на території України 

50 

 
2. Затвердити Порядок надання  пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу сім'ям загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил та сім'ям  
військовослужбовців  загиблих у війні росії проти України  в новій редакції згідно з 
додатком 1 
3. Затвердити Порядок забезпечення організованого (не більше двох разів на рік) 
безкоштовного проїзду на поминальні заходи до місць паломництва та духовних центрів на 
території України членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та сімей  військовослужбовців 
загиблих у війні росії проти України  згідно з додатком 2 
4. Вважати додаток 1 та додаток 2 невід’ємною частиною Програми підтримки учасників 
антитерористичної  операції/операції об’єднаних сил військовослужбовців та членів їх сімей 
у війні росії проти України на 2022 рік.      
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ та на постійні  комісії: з  
питань  охорони  здоров'я, соціального захисту населення,  освіти, культури, молодіжної 
політики та спорту (голова комісії Наталія СОБЧУК), з питань соціально-економічного 
розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Григорій ОЛІЙНИК ). 
  
 
Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення XXX (позачергової) 
сесії міської  ради  
VІІІ скликання 
15 листопада 2022 № 12 

 
ПОРЯДОК 

надання  пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу сім'ям загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції / операції об'єднаних сил та сім'ям  військовослужбовців 

загиблих у війні росії проти України 
1. Дія Порядку поширюється на сім'ї загиблих (померлих)  під час участі в 
антитерористичній операції/ операції об'єднаних сил та сім'ї  військовослужбовців загиблих у 
війні росії проти України, 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, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу сім'ям 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил та 
сім'ям  військовослужбовців загиблих у війні росії проти України проводиться з міського 
бюджету за «Програмою підтримки учасників антитерористичної  операції/операції 
об’єднаних сил, військовослужбовців та членів їх сімей у війні росії проти України 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, придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 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, придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу необхідно надати до управління праці 
та соцзахисту населення такі документи: 

- заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  

- копію свідоцтва про смерть учасника АТО/ООС, військовослужбовця ЗСУ та інших 
військових формувань України загиблого (померлого) під час захисту України від 
широкомасштабної збройної агресії  російської федерації проти України ; 

- 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, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 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 справи. 

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, придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;  

- 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, придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу  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.  

 
 

Начальник управління праці та соціального 
захисту населення                                                                                                  Сергій БІЛАС 
 
Секретар   міської ради                                 Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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   

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу 

  

 
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  ____________________ 

 
 
 



Додаток 2 
до рішення XXX (позачергової) 
сесії міської  ради  
VІІІ скликання 

          15 листопада 2022 № 12 
ПОРЯДОК 

забезпечення організованого (не більше двох разів на рік) безкоштовного проїзду на 
поминальні заходи до місць паломництва та духовних центрів на території України 

членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та сімей  військовослужбовців, загиблих у 
війні росії проти України 

 
1.Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат на забезпеченням організованого 
(не більше двох разів на рік) безкоштовного проїзду на поминальні заходи до місць 
паломництва та духовних центрів на території України членів сімей, загиблих учасників 
АТО/ООС та сімей  військовослужбовців, загиблих у війні росії проти України . 

2.Дія Порядку поширюється на сім'ї загиблих (померлих)  під час участі в антитерористичній 
операції/ операції об'єднаних сил та сім'ї  військовослужбовців, загиблих у війні росії проти 
України, місце проживання яких зареєстроване на території Шепетівської міської 
територіальної громади або за місцем фактичного проживання на території Шепетівської 
міської територіальної громади 

3.Фінансування витрат, пов’язаних з забезпеченням організованого (не більше двох разів на 
рік) безкоштовного проїзду на поминальні заходи до місць паломництва та духовних центрів 
на території України членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та сімей  
військовослужбовців загиблих у війні росії проти України проводиться з міського бюджету 
за «Програмою підтримки учасників антитерористичної  операції/операції об’єднаних сил, 
військовослужбовців та членів їх сімей у війні росії проти України на 2022 рік».  
 
4. Гранична сума витрат на рік, пов‘язаних з забезпеченням організованого (не більше двох 
разів на рік) безкоштовного проїзду на поминальні заходи до місць паломництва та духовних 
центрів на території України членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та сімей  
військовослужбовців, загиблих у війні росії проти України, що відшкодовується з міського 
бюджету, затверджується на рівні 50 000 грн. 

 
5.Послуги з перевезення, які перевищують встановлену граничну суму витрат, не 
відшкодовуються. 

 
6.Організація перевезення здійснюється приватним перевізником.  

 
7.Особа, яка бажає прийняти участь у поїздці на поминальні заходи до місця паломництва та 
духовного центру, звертається до Шепетівського територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) з відповідним зверненням. 
 
8.Договір на організацію та проведення перевезення укладається в двох примірниках, між 
перевізником та Шепетівським територіальним центром соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг). 

 
9.Один примірник договору, із Актом наданих транспортних послуг подається Перевізником 
до Шепетівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 



послуг) з клопотанням про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуг 
перевезення. 

 
10.Рішення про фінансування видатків на оплату забезпечення організованого (не більше 
двох разів на рік) безкоштовного проїзду на поминальні заходи до місць паломництва та 
духовних центрів на території України членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та сімей  
військовослужбовців загиблих у війні росії проти України  проводиться розпорядженням 
міського голови. 

 
11.Головним розпорядником коштів міського бюджету на фінансування витрат, пов‘язаних з 
перевезенням зазначеної категорії осіб є управління праці та соціального захисту населення  
Шепетівської міської ради. 

 
12.Проведення відшкодування витрат за перевезення та ведення обліку покладається на 
Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) згідно Договору про відшкодування витрат за безкоштовне перевезення членів сімей 
загиблих (померлих) а також, на підставі відповідного Акту наданих транспортних послуг. 

 
13.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 рахунок Виконавця. 

 
14.Контроль за здійсненням перевезень, обсягами фінансування витрат, покладається на 
управління праці та соціального захисту населення  Шепетівської міської ради. 

 
15.Відповідальність за надання достовірної інформації щодо обсягів фактичних витрат 
покладається на Перевізника. 
  
 

 
Начальник управління праці та соціального 
захисту населення                                                                                                  Сергій БІЛАС 
 
Секретар   міської ради                                 Роман ВОЗНЮК 
 
 


