
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ MICЬKОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
26 травня   2022  року                              м. Шепетівка                                                      № 124 

 
Про внесення змін до Програми 
підтримки учасників антитерористичної  
операції/операції об’єднаних сил та 
членів сімей загиблих учасників 
АТО/ООС та учасників бойових дій у 
війні росії проти України та членів їх 
сімей на 2022 рік      
 

З метою посилення соціального захисту учасників війни росії проти України, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 
місцевих бюджетів у період воєнного стану»,  від 9 червня 2021 року № 590 «Про 
затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 
особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами,  виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
  
1. Внести зміни до Програми підтримки учасників антитерористичної  

операції/операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та учасників 
бойових дій у війні росії проти України та членів їх сімей на 2022 рік, затвердженої 
рішенням XVIII сесії міської ради VIII скликання № 35 від 25.11.2021, а саме:    

1.1. у назві та тексті Програми слова «та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та 
учасників бойових дій у війні росії проти України та членів їх сімей» замінити словами 
«військовослужбовців та членів їх сімей у війні росії проти України»; 

2. Затвердити Порядок надання одноразової грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, військовослужбовцям та членам їх 
сімей в новій редакції згідно з додатком 1. 

3. Затвердити Порядок фінансування витрат, пов’язаних з похованням загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та 
військовослужбовців в новій редакції згідно з додатком 2. 

4. Вважати додаток 1 і 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. Визнати таким, що втратив чинність додаток 2 і додаток 3 до рішення XVIІІ сесії 
Шепетівської міської ради VIII скликання від 25.11.2021 № 35 «Програми підтримки 
учасників антитерористичної  операції/операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих 
учасників АТО/ООС та учасників бойових дій у війні росії проти України та членів їх сімей 
на 2022 рік» 

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Шепетівської 
міської ради від 31.03.2022 року № 71 «Про внесення змін до Програми підтримки учасників 
антитерористичної операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС на 
2022 рік» 



7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Г.Безкоровайну та начальника управління праці та 
соціального захисту населення Шепетівської міської ради С.Біласа. 
 
 
 

Міський голова                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ 
 
 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету міської ради 
від 26.05.2022 №124 (додаток 1) 
 
Додаток  
до Програми підтримки учасників 
антитерористичної  операції/операції 
об’єднаних сил, військовослужбовців та 
членів їх сімей у війні росії проти України на 
2022 рік 
 

ПОРЯДОК 
надання  одноразової грошової допомоги учасникам антитерористичної операції/ 

операції об'єднаних сил, військовослужбовцям та членам їх сімей. 
 

1. Дія Порядку поширюється на учасників антитерористичної операції/ операції 
об'єднаних сил, військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, Захисників і 
Захисниць, членів їх сімей, загиблих (померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва) 
внаслідок військової агресії російської федерації проти України, 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 АТО/ООС, військовослужбовців, військовозобов’язаних, 
резервістів, Захисників і Захисниць належать дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 
років). 

3. До членів сім’ї загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації 
проти України належать дружина (чоловік),  неповнолітні діти (до 18 років), батьки 
загиблого. 

4. Для вирішення питання надання одноразової грошової допомоги, учасник АТО/ООС, 
військовослужбовець, військовозобов’язаний, резервіст, Захисник і Захисниця або один з 
членів їх сім’ї звертається із заявою затвердженого зразка на ім’я міського голови у  відділ 
організаційного забезпечення та документообігу  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, видана та скріплена печаткою уповноважених органів (зокрема 
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 АТО /ООС або документ, який підтверджує участь у війні російської федерації 
проти України. 

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;  
- копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті); 
- копія свідоцтва про шлюб; 
- копія свідоцтва про народження дітей;  
- копія свідоцтва про народження – для виплати одноразової грошової  допомоги 

батькам загиблого (померлого). 
7. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду та 

засвідчення  копій працівником відділу організаційного забезпечення та документообігу 
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, військовослужбовців та членів сімей 
загиблих під час військової агресії російської федерації проти України  – мешканців  
Шепетівської територіальної громади  (далі Реєстр). 

9. Розмір одноразової грошової допомоги не залежить від службового становища 
військовослужбовця і становить: 

- у разі загибелі (смерті) учасника АТО/ООС, військовослужбовця, 
військовозобов’язаного, резервіста, Захисника і Захисниці  –  57,0 тис. грн. 

- у разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення під час участі в  
АТО/ООС та військовослужбовцям, військовозобов’язаним, резервістам, Захисникам і 
Захисницям, які одержали інвалідність внаслідок військової агресії російської федерації   
проти України   –   5,0 тис. грн.; 

- у разі отримання поранення (контузії, травми або каліцтва), в залежності від 
складності поранення  –  10 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, 

військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, Захисників і Захисниць до Дня 
матері   -  5,0 тис. грн.; 

- одноразова грошова допомога  сім'ям  загиблих учасників АТО/ООС, 
військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, Захисників і Захисниць на 
проведення ремонтних робіт для покращення житлових умов   - до 50,0 тис. грн; 

- одноразова грошова допомога  батькам та дружині (чоловікові) загиблих учасників 
АТО/ООС, військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, Захисників і Захисниць 
до відзначення Дня міста  -  5,0 тис. грн. 

10. Фінансування видатків на надання одноразової грошової допомоги проводиться з 
міського бюджету за  "Програмою підтримки учасників антитерористичної  операції/операції 
об’єднаних сил, військовослужбовців та членів їх сімей у війні росії проти України 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.  

 
 
 

 
Заступник міського голови                                                            Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради                                                            Наталія БІЛАС 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету міської ради 
від 26.05.2022 №124 (додаток 2) 
 
Додаток  
до Програми підтримки учасників 
антитерористичної  операції/операції 
об’єднаних сил, військовослужбовців та 
членів їх сімей у війні росії проти України на 
2022 рік 

 
ПОРЯДОК 

фінансування витрат, пов’язаних з похованням загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об'єднаних сил та військовослужбовців 

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, та військовослужбовців, 
військовозобов’язаних, резервістів, Захисників і Захисниць 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 похованням зазначених категорій 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. Гранична сума витрат, пов’язаних з похованням, що відшкодовується з міського 
бюджету затверджується на рівні 10941,00 грн. згідно переліку ритуальних послуг, які 
підлягають відшкодуванню по граничній вартості, затвердженому КП «Шепетівське 
ремонтно-експлуатаційне підприємство».  

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; 
- довідка про причинний зв’язок смерті з військовою агресією російської федерації 

проти України. 
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 
вищезазначених категорій.  



11. Рішення про фінансування видатків на поховання проводиться розпорядженням 
міського голови. 

12. Головним розпорядником коштів  міського бюджету на фінансування витрат, 
пов‘язаних з похованням є управління праці та соціального захисту населення  Шепетівської 
міської ради.  

13. Проведення відшкодування коштів за поховання вищезазначених категорій 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 рахунок КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство».  

 
    
 
Заступник міського голови                                                         Галина БЕЗ КОРОВАЙНА 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради                                                               Наталія БІЛАС 
 

 

 

 

 


