
ПРОЄКТ                                   

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

____сесії міської ради ___скликання 

____________2023 року №____ 
м.Шепетівка 
 
Про внесення змін до Програми підтримки 
військовослужбовців ЗСУ та інших військових  
формувань України у захисті України від  
широкомасштабної збройної агресії російської федерації 
проти України, членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної  операції/операції  
об»єднаних сил та членів сімей військовослужбовців ЗСУ 
та інших військових формувань України загиблих (померлих)  
під час захисту України від широкомасштабної збройної агресії 
російської федерації проти України на 2023 рік      
 
Керуючись ст. 26, ч. 9 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
посилення соціального захисту військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань 
України, членів сімей загиблих (померлих)  учасників антитерористичної  операції/операції 
об»єднаних сил, членів сімей військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань 
України загиблих (померлих) під час захисту України від широкомасштабної збройної агресії 
російської федерації проти України – мешканців Шепетівської міської територіальної громади, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до Програми підтримки військовослужбовців ЗСУ та інших військових 
формувань України у захисті України від широкомасштабної збройної агресії російської 
федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної  
операції/операції об»єднаних сил та членів сімей військовослужбовців ЗСУ та інших 
військових формувань України загиблих (померлих)  
під час захисту України від широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти 
України на 2023 рік, затвердженої рішенням XХХІ сесії міської ради VIII скликання, а саме:    
1.1. Пункт 3 Порядку надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям ЗСУ та 
інших військових формувань у захисті України від широкомасштабної збройної агресії 
російської федерації проти України, членам сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об»єднаних сил, членам сімей військовослужбовців ЗСУ 
та інших військових формувань України загиблих (померлих) під час захисту України від 
широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України (додаток 2)  викласти 
в наступній редакції: 
«До членів сімей загиблих (померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва) учасників 
антитерористичної  операції/операції об»єднаних сил, членів сімей військовослужбовців ЗСУ 
та  інших військових формувань України загиблих (померлих внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва) під час захисту України від широкомасштабної збройної агресії російської федерації 



проти України належать один із подружжя, який не одружився вдруге; діти, які не досягли 
повноліття; діти, які не мають і не мали своїх сімей; діти, які мають свої сім»ї, але стали 
особами з інвалідністю до досягнення повноліття; батьки». 
1.2. Доповнити Порядок пунктом 4 наступного змісту: 
«Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, 
військовозобов»язаного, резервіста, Захисника і Захисниці призначається  і виплачується 
рівними частинами на всіх отримувачів, передбачених пунктом 3 даного Порядку, крім 
громадян російської федерації або республіки білорусь та осіб, які постійно проживають на 
територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, 
пособництво державі-агресору. Якщо одна із зазначених осіб відмовляється  від отримання 
одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають 
право на її отримання».     
     У зв»язку з цим пункт 4-14 вважати відповідно пунктами 5-15. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Безкоровайну Г.Г. та на постійні депутатські комісії з питань соціально-економічного 
розвитку громади, бюджету та фінансів (Г. В. Олійник) та з питань охорони здоров»я, 
соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (Н. М. 
Собчук).  

 
 
 
 

 
Міський голова                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Готував: 

 
Начальник управління праці та  
соціального захисту населення                                              Сергій БІЛАС 
 
Завізовано: 

 

Начальник відділу правового та  
кадрового забезпечення                                                          Руслан РАТУШНИЙ 
 
 
Заступник міського голови                                                     Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 

Голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, 

соціального захисту населення, освіти,  

культури, молодіжної політики та спорту                                Наталія СОБЧУК 

 

            Голова постійної комісії з питань 

            соціально-економічного розвитку громади, 

            бюджету та фінансів                                                                Григорій  ОЛІЙНИК 

 
Секретар міської ради                                                              Роман ВОЗНЮК 
                                                                        

 


