
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СОРОК ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 жовтня 2018 року                                                                                         № 1226 

м. Мала  Виска 

 

 
Про затвердження Комплексної Програми 

соціальної підтримки учасників АТО 

(операції об’єднаних сил), членів їх сімей, 

сімей загиблих учасників АТО, 

постраждалих учасників Революції 

Гідності та вшанування пам’яті загиблих 

на 2019 – 2021 роки 
 

 

На підставі статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», "Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях", з метою реалізації додаткових соціальних гарантій для 

учасників антитерористичної операції (далі АТО), заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування  збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюється шляхом 

проведення операції Об’єднаних сил (далі – ООС), членів їх сімей, членів сімей 

загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та 

сімей загиблих під час подій на Майдані, для  вшанування пам’яті загиблих на 2019 

– 2021 роки, Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Комплексну Програму соціальної підтримки учасників АТО, 

членів їх сімей, сімей загиблих учасників антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил), Революції Гідності та вшанування пам’яті 

загиблих на 2019-2021 роки (далі – Програма) (Додаток 1).  

2. Затвердити Порядок  надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

АТО (ООС), членам їх сімей, сім’ям загиблих учасників АТО (ООС),  

Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих  Додаток 2). 

3. Затвердити Порядок надання пільг та матеріальної допомоги для 

відшкодування витрат на оплату за користування житлом, або його 

утримання та спожиті комунальні послуги учасникам АТО, (ООС) – 

мешканцям Маловисківської міської ради та членам їх сімей (Додаток 3). 

4. Рішення Маловисківської міської ради від 24.12.2015 року № 22 визнати 

таким, що втратило чинність. 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань виконавчих органів ради Жовтило А.В. та на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Жигалов 

Т.М.) 

  

 

 

 

Міськийголова                                                                                           Ю.Л.ГУЛЬДАС 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Маловисківської міської 

ради  від 25.10.2018 року № 1226 

 

 
Комплексна Програма соціальної підтримки  

учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил),  учасників Революції Гідності та 

вшанування пам’яті загиблих на 2019-2021 роки 

 

І. ВСТУП 

Комплексна Програма соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил),   

учасників Революції Гідності, вшанування пам’яті загиблих на 2019-2021 роки та 

(далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про місцеве самоврядування»,  «Про статус ветеранів війни‚ 

гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників 

антитерористичної операції‚ учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих 

таких осіб»‚ Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в 

Донецькій та Луганській областях", обласної комплексної програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей‚ сімей загиблих 

учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті 

загиблих на 2014 – 2020 роки‚ з метою забезпечення дієвого механізму своєчасного 

реагування на виникнення проблемних питань сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), які здійснюють заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях – далі операція 

об’єднаних сил (ООС) та постраждалих учасників Революції Гідності, а також 

військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб, які 

залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях або членів їх сімей і  зважаючи на необхідність посилення 

уваги суспільства до потреб сімей загиблих учасників антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) та вшанування пам’яті загиблих героїв. 

 

ІІ. ПАСПОРТ МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил),  учасників 

Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2021 роки 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ соціального захисту населення, праці та 

охорони здоров’я виконавчого комітету міської 

ради 

2. Дата, номер і назва 

документу, до якого 

розроблена Програма 

Бюджетний кодексу України, Закони України 

«Про внесення змін до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей»,                    

«Про місцеве самоврядування в Україні», "Про 

особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в 



Донецькій та Луганській областях", 

розпорядження голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 26 березня 

2018 року № 181-р «Про проведення в області 

соціальної акції «Пам’ятаємо. Підтримуємо. 

Допомагаємо.» 

3. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення, праці та 

охорони здоров’я виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

4. Учасники Програми фінансово-економічний відділ виконавчого 

комітету міської ради‚ відділ земельних 

відносин виконавчого комітету міської ради‚ 

відділ культури та туризму виконавчого 

комітету міської ради‚ відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету міської ради‚ 

відділ соціального захисту населення, праці та 

охорони здоров’я виконавчого комітету міської 

ради‚ виконавчий комітет міської ради, 

Маловисківська центральна районна лікарня, 

КП «Маловисківський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»,  

Маловисківський відділ поліції в 

Кіровоградській області, Маловисківський 

районний військовий комісаріат, старостати, 

громадські організації 

6. Відповідальний 

виконавець Програми 

відділ соціального захисту населення, праці та 

охорони здоров’я виконавчого комітету міської 

ради 

7. Терміни реалізації 

Програми 

2019 - 2021 роки 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього, у тому 

числі: 

 

 кошти міського бюджету 850 тис. грн. з 2019-2021рр 

 -кошти інших джерел - 

9. Основні джерела 

фінансування Програми 

міський бюджет 

 

ІІІ. Проблема на розв’язання якої спрямована Програма 

Комплексна Програма соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, 

сімей загиблих учасників АТО (ООС), Революції Гідності, розроблена з метою 

матеріальної підтримки  учасників бойових дій,  членів сімей осіб,  смерть яких 

пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту під час Революції 

Гідності, а також військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та 

інших осіб, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях або членів їх сімей. 



 Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної 

операції (далі – АТО) та операції об’єднаних сил (ООС). Тому виникає 

необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО (ООС), 

членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких 

загинули під час проведення АТО (ООС), зокрема, у частині поліпшення 

фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб. Надання допомог та 

пільг учасникам АТО (ООС), членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час 

проведення АТО (ООС) та подій Революції Гідності здійснюється на підставі 

списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України 

(військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо, а також акту 

обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, складеного органами місцевого 

самоврядування. 

Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з 

метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО (ООС), 

членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності, сприяння 

вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті загиблих героїв. 

Таким чином, Програма на даний час має найважливіше значення та 

потребує залучення фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів. 

 

ІV. Мета Програми 

Мета програми - підвищення рівня соціального захисту  учасників АТО 

(ООС), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО 

(ООС), подій Революції Гідності, підтримання їх належного морально-

психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними 

громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки 

учасників АТО (ООС), членів їх родин та постраждалих учасників Революції 

Гідності . 

Програма покликана сприяти реалізації Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та поліпшити матеріальне 

становище шляхом надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО 

(ООС), членам їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО 

(ООС). 

Також Програма передбачає упорядкування оплати житлово-комунальних 

послуг та батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах міської ради громадянам-учасникам АТО (ООС) та членам їх сімей – 

мешканцям Маловисківської міської ради. 

 

V. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та 

джерела фінансування, строки виконання Програми 

Метою даної Програми передбачається досягнути шляхом: надання 

одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО (ООС), сім’ям 

загиблих та постраждалих учасників Революції Гідності; надання додаткових пільг, 

окрім передбачених законодавством; надання учасникам АТО (ООС), членам їх 

сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО (ООС) та Революції 

Гідності, комплексних соціальних послуг; увічнення пам’яті загиблих героїв. 

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету.  

Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством України.  



 

VІ. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно 

до чинного законодавства за рахунок міського бюджету та інших джерел згідно з 

заходами, що додаються, а також благодійної (спонсорської) допомоги та заходів, 

що не потребують фінансування. 

Члени сімей загиблих, члени сімей інвалідів та постраждалих учасників 

Революції Гідності потребують фінансової допомоги, частина з них – поліпшення 

житлових умов. Результативний показник Програми – забезпечення всебічної 

підтримки з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому 

числі дітям загиблих учасників АТО (ООС), гідне вшанування пам’яті полеглих за 

Батьківщину. 

Адресна одноразова грошова матеріальна допомога надається: 

-  учасникам АТО, або членам їх сімей; 

- особам, що перебувають у військовому оперативному резерві першої черги; 

- членам сімей загиблих учасників Революції Гідності; 

- військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів та іншим особам, які 

залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях. 

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень 

соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах 

сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО (ООС), а також дасть можливість 

сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме 

вирішенню інших соціально-побутових питань. 

Виконання заходів Програми сприятиме також підвищенню рівня довіри до 

владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, 

патріотичного виховання молодого покоління. 

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація та контроль за ходом виконанням Програми здійснюється 

міською радою. Організаційне супроводження виконання Програми у 2019 – 2021 

роках здійснюватиме відділ соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради спільно з службою у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради‚ фінансово-економічним відділом виконавчого комітету міської ради‚ 

відділом земельних відносин виконавчого комітету міської ради‚ відділом культури 

і туризму виконавчого комітету міської ради‚ відділом освіти. молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради та виконавчим комітетом міської ради. 

Виконавці‚ зазначені у Програмі‚ інформують відділ соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради про хід реалізації заходів, який у 

визначений строк звітує перед виконавчим комітетом міської ради та міською 

радою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІIІ. Напрями реалізації та заходи Програми 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

грн., в тому числі: 

2019-2020 роки 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 5 6 7 

РОЗДІЛ І. Соціальна підтримка, медичне обслуговування військовослужбовців, поранених учасників АТО, (ООС), членів сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО (ООС),  Революції Гідності 
1. Надання 

соціальної 
підтримки 

сім’ям загиблих 

учасників 
антитерористич

ної операції 

(операції 
об’єднаних 

сил), військово 

службовців і 

поранених 

учасників АТО 

(ООС), 
постраждалих 

учасників 

Революції 
Гідності та 

вшанування 

пам’яті 
загиблих 

Надання одноразової 

матеріальної 
допомоги членам 

сімей загиблих 

учасників АТО 
(ООС),  пораненим,  

учасникам АТО 

(ООС) та сім’ям 
загиблих учасників 

Революції Гідності 

2019-2021 Відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 
здоров’я виконавчого комітету 

міської ради, сектор фінансів 

виконавчого комітету  міської 
ради 

міський бюджет В межах бюджетних 

призначень 

Матеріальна підтримка членів сімей загиблих 

та поранених учасників АТО (ООС) та 
постраждалих учасників Революції Гідності 

2 Надання пільг та 

матеріальної 

допомоги для 

відшкодування 
витрат на оплату за 

користування 

житлом, або його 
утримання та 

спожиті комунальні 

послуги учасникам 
АТО, (ООС) та 

членам їх сімей 

 

2019-2021 Відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету 

міської ради, сектор фінансів 
виконавчого комітету  міської 

ради 

міський бюджет В межах бюджетних 

призначень 

Матеріальна підтримка членів сімей загиблих 

та поранених учасників АТО (ООС) та 

постраждалих учасників Революції Гідності 

3 Забезпечення 

безкоштовним 

організованим 

відпочинком влітку у 
таборах з денним 

перебуванням на базі 

ЗО дітей шкільного 
віку, батьки яких 

загинули підчас 
виконання 

службових 

2019-2020 Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської 

ради 

Міський бюджет В межах бюджетних призначень Поліпшення соціального захисту членів сімей 

загиблих учасників АТО, (ООС), є 

учасниками АТО, (ООС), або 

загиблихучасників Революції гідності 



обов’язків в зоні 

проведення АТО, 
(ООС), є учасниками 

АТО (ООС), або 

загиблих учасників 
Революції Гідності 

4 Виявлення та облік 

членів сімей 
загиблих учасників 

АТО (ООС), які 

потребують 
поліпшення 

житлових умов, але 

не перебувають на 
квартирному обліку 

2019-2021 Відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 
здоров’я виконавчого комітету 

міської ради, служба у справах 

сім’ї та дітей виконавчого 
комітету міської ради 

Не потребує  Не потребує Обстеження житлових умов членів сімей 

загиблих учасників АТО (ООС) 

5 Забезпечення 

учасникам АТО 
(ООС) та членам 

сімей загиблих 

можливості 
реалізувати право на 

безоплатну передачу 

земельних ділянок із 

державної 

(комунальної) 

власності для 
будівництва  та 

обслуговування 

житлового будинку, 
господарських 

будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка). 

2019-2021 Відділ земельних відносин 

виконавчого комітету міської 
ради 

Не потребує Не потребує Поліпшення майнового стану учасників АТО 

(ООС), членів сімей загиблих (соціально-
побутових умов) 

6  Забезпечення 

безкоштовним 

дворазовим 

харчуванням учнів 1- 

4 класів 

загальноосвітніх 
навчальних закладів 

- дітей загиблих  під 
час проведення АТО 

(ООС). Одноразовим 

харчуванням - учнів 
5-11 класів 

2019-2021 відділ освіти, молоді та спорту  

виконавчого комітету міської 

ради 

Міський  бюджет В межах бюджетних призначень  Поліпшення соціального захисту сімей 

загиблих 

7 Звільнення дітей 2019-2021 відділ освіти молоді та спорту Міський бюджет В межах бюджетних призначень Поліпшення соціального захисту сімей 



учасників АТО 

(ООС) від сплати за 
додаткові освітні 

послуги у державних 

і комунальних 
навчальних закладах, 

дитячо-юнацьких 

спортивних школах, 
школах естетичного 

виховання та 

гуртках, студіях і 
секціях при 

дошкільних, 
позашкільних і 

культурно-освітніх 

закладах.  
  

 

виконавчого комітету міської 

ради 
загиблих 

8 Першочергове 

влаштування дітей 
дошкільного віку, 

один з батьків 

військовослужбовців 

яких знаходиться або 

загинув у зоні АТО 

(ООС), до 
дошкільних 

навчальних закладів 

2019-2021 відділ освіти молоді та спорту 

виконавчого комітету міської 
ради 

Не потребує Не потребує Поліпшення соціального захисту сімей 

загиблих 

9 Налагодження 
співпраці з 

громадськими, 

благодійними,  
волонтерськими, 

релігійними, 

міжнародними 
організаціями з 

метою залучення 

позабюджетних 
коштів для надання 

допомоги сім'ям 

загиблих 
(постраждалих) під 

час проведення АТО 

(ООС), які її 
потребують 

2019-2021 Відділ соціального захисту 
населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету 

міської ради, , служба у 
справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської 

ради, виконавчий комітет 
міської ради 

Не потребує Не потребує Залучення гуманітарної допомоги 

10 Забезпечення 2019-2021 Виконавчий комітет міської Не потребує   Не потребує Поінформованість суб'єктів підприємницької 



розповсюдження 

інформації про 
можливість та форми 

отримання 

фінансової допомоги 
на впровадження 

бізнес-проектів 

суб'єктам 
підприємницької 

діяльності, які є 

учасниками АТО 
(ООС) та членам їх 

сімей. 

ради діяльності про можливість фінансової 

допомоги 
 

11  Надання необхідної 
допомоги у 

працевлаштуванні, 

сприяння у 
професійній 

підготовці, 

перепідготовці, 
підвищенні 

кваліфікації, 

залучення до участі у 

громадських та 

тимчасових роботах.  

2019-2021 Районний  центр зайнятості Не потребує Не потребує Сприяння соціалізації громадян, які зазнали 
стресових впливів 

РОЗДІЛ ІІ. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО 
12. Інформування 

населення про 

виконання 

заходів даної  
міської 

програми 

Систематичне 
висвітлення у 

засобах масової 

інформації стану 
виконання заходів 

даної  міської 

програми 

2019-2021 Відділ соціального захисту 
населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету 

міської ради, служба у справах 
сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет міської 
ради 

Не потребує Не потребує Поінформованість населення про виконання 
заходів даної програми 

13 Увічнення 

пам'яті про 

загиблих героїв 
в зоні АТО 

(ООС) 

Розгляд пропозицій 

громадськості щодо 

перейменування 
площ, вулиць, парків, 

скверів у населених 
пунктах області з 

метою увічнення 

пам'яті про загиблих 
героїв 

2019-2021 Виконавчий комітет міської 

ради, старостати виконавчого 

комітету міської ради 

Не потребує   Не потребує Увічнення пам'яті про загиблих героїв 

14 Встановлення на 2019-2021 Виконавчий комітет міської Кошти міського В межах бюджетних призначень Увічнення пам'яті про загиблих героїв 



території ОТГ 

пам’ятних знаків, 
меморіальних дошок, 

меморіалу в м. Мала 

Виска загиблим в 
АТО (ООС) 

українським 

військовослужбовця
м 

ради, старостати виконавчого 

комітету міської ради 
бюджету та 

позабюджетні 
кошти 

із залученням позабюджетних 

коштів 

15 Збереження 

історичної 
пам'яті про 

земляків-героїв-

учасників АТО 
(ООС) 

Забезпечення 

безоплатного 
відвідування закладів 

культури та освіти 

членами сімей 
загиблих учасників 

АТО (ООС) 

2019-2021 Відділ  культури і туризму 

виконавчого комітету міської 
ради, відділ освіти молоді та 

спорту виконавчого комітету 

міської ради 

Не потребує   Не потребує Підвищення рівня патріотизму серед 

населення 

16 Створення у 
музейних, 

бібліотечних 

закладах тематичних 
виставок, експозицій, 

у тому числі 

фотовиставок, 

присвячених 

героїзму учасників 

АТО 

2019-2021 Відділ  культури і туризму 
виконавчого комітету міської 

ради, відділ освіти молоді та 

спорту виконавчого комітету 
міської ради 

Не потребує   Не потребує Підвищення рівня патріотизму серед 
населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Ресурсне забезпечення Комплексної Програми  

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), військовослужбовців і 

поранених учасників АТО (ООС) та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2021 роки 
Обсяг коштів, який 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

2019-2021 роки 
Усього витрат на виконання 

Програми 2019 рік 
 

2020 рік 
2021 рік 

 

 
   

 

1 2 3 4 5 
Обсяг ресурсів, 

усього  грн. у тому 

числі: 

350 тис. грн. 250 тис. грн. 250 тис. грн. 850 тис. грн 

міський бюджет 350 тис. грн. 250 тис. грн. 250 тис. грн. 850 тис. грн 
кошти не бюджетних 

джерел 
- - - - 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                          Л.А. ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

                    



     Додаток 2 

до рішення Маловисківської міської ради  від 

25.10.2018 року № 1226 

 
ПОРЯДОК 

 надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО (ООС),  членам їх 

сімей, сім’ям загиблих учасників АТО (ООС),  Революції Гідності та вшанування 

пам’яті загиблих 

 

1.   Порядок надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО 

(ООС),  членам їх сімей, сім’ям загиблих учасників АТО (ООС), Революції Гідності та 

вшанування пам’яті загиблих  (далі Положення) визначає механізм та порядок вирішення 

питання щодо надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх 

сімей, сімей загиблих учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), 

загиблих  учасників Революції Гідності. 

2. Матеріальна допомога надається рішенням виконавчого комітету міської 

ради. 

3. Допомога надається одноразово на календарний рік. 

4. Матеріальна допомога громадянам в межах видатків міського бюджету на 

поточний  рік  згідно з помісячним розписом та внесеними змінами до бюджету міської 

ради.  

5. Громадянам надаються такі види  та розміри Допомоги: 

5.1 допомога на поховання сім’ям, члени яких були мобілізовані до Збройних сил 

України або  добровільно вступили до Національної гвардії України та інших формувань,  

та загинули під час участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів 

-  у розмірі до 10000,00 грн.  

5.2 матеріальна допомога сім’ям  загиблих, які  загинули під час участі у заходах 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів - у розмірі  до 10000,00 грн.; 

5.3 одноразова допомога громадянам, які виявили бажання проходити військову 

службу в Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом, 

військовослужбовцям, які підписують перший контракт після 01.01.2018 року про 

проходження військової служби та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях - у розмірі  5000,00 грн.   

5.4 допомога на лікування особам, які були мобілізовані до Збройних сил України 

або добровільно вступили до Національної гвардії України та інших формувань, що стали 

на захист цілісності України, та мають поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержані під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в 

районах та у період її проведення, під час  здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів"- до 10000,00 грн.; 

5.5 одноразова адресна грошова допомога до Дня Захисника України (14 жовтня) 

військовослужбовцям, добровольцям – учасникам бойових дій, які беруть (брали) 

безпосередню участь в антитерористичній операції та у заходах із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів - у розмірі 500,00 грн.,  



5.6 одноразова адресна грошова допомога до Дня Захисника України (14 жовтня) 

громадянам, які отримали інвалідність І,ІІ чи ІІІ групи внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва, або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів: 

   - інваліду війни із числа учасників бойових дій І групи –  у розмірі 3000 грн.  

   - інваліду війни із числа учасників бойових дій ІІ групи – у розмірі 2000 грн.  

   - інваліду війни із числа учасників бойових дій ІІІ групи – у розмірі 1000 грн.  

5.7  одноразова адресна грошова допомога до Дня Захисника України (14 жовтня) 

сім’ям загиблих учасників Революції Гідності,  учасників АТО та  учасників 

безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів – у розмірі 3000 грн. 

5.8  одноразова допомога на призов на навчальні, або спеціальні збори 

громадянам, які перебувають у військовому оперативному резерві першої черги – у 

розмірі 300 грн. 

5.9 матеріальна допомога членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в 

масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 

лютого 2014 року під час Революції Гідності - у розмірі  5000,00 грн. 

6. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено: 

- якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи приховано відомості 

про матеріальний стан сім'ї, які вплинули або можуть вплинути на рішення про надання 

матеріальної допомоги; 

- при відмові від проведення обстеження та надання необхідних довідок. 

7. З питання надання матеріальної допомоги громадянин може звернутися з 

особистою заявою на ім'я Маловисківського міського голови 

Заява громадянина має бути оформлена відповідно до вимог статті 5 Закону 

України «Про звернення громадян». 

8. До заяви заявник повинен додати такі документи: 

- копія паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про реєстрацію 

місця проживання, або паспорту та свідоцтво про народження для малолітніх; заявника та 

хворого, в разі якщо це різні люди; якщо хворий не може самостійно подати заяву замість 

нього може звернутися близький родич ); 

- згода на обробку та використання персональних даних ; 

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

- довідка з місця проживання про склад сім’ї; 

- довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї , які прописані або проживають 

за даною адресою за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення; 

- номер рахунку, на який перераховуватиметься матеріальна допомога. 

9. Для отримання матеріальної допомоги учасникам АТО, особам, які залучалися 

та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях та резервістам додатково надаються: 

- посвідчення учасника бойових дій; 

- копія контракту про зарахування на військову службу( витяг з наказу 

командира військової частини про зарахування особи для проходження військової служби 

за контрактом при наявності). 

У випадку звернення одного із членів сім’ї (дружина, мати, батько) осіб, вказаних 

в п.5.3, додатково – копія свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружині); 



копія свідоцтва про народження (для виплати грошової допомоги батькам); довідка про 

склад сім’ї (для підтвердження факту спільного проживання).  

- копія контракту на проходження служби у військовому резерві; наказ 

командира (начальника) військової (установи) про зарахування до військового 

оперативного резерву першої черги (для осіб, вказаних в п 5.8). 

- медична довідка про отримання травми, каліцтва чи будь-якого ушкодження 

здоров’я в зоні АТО, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів та потребує  лікування, оздоровлення та  подальшої 

реабілітації (для осіб, вказаних в пункті 5.4) 

10. Для отримання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО, учасників безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях додатково надаються (5.1,5.2): 

- копія лікарського свідоцтва про смерть (форма 106/о); 

- копія свідоцтва про смерть військовослужбовця; 

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

військовослужбовця; 

- копія довідки військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює 

керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами про проходження 

військовослужбовцем військової служби та копія довідки, що підтверджує виконання 

обов'язків військової служби ( службових обов'язків) під час безпосередньої участі у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

- довідка про склад сім’ї загиблого; 

- копія свідоцтва про народження загиблого  - для виплати одноразової 

грошової допомоги батькам загиблого (померлого); 

- копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині 

(чоловікові); 

- копія сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, 

ім’я та по батькові і місце реєстрації; 

- копія свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової 

допомоги дитині; 

До членів сім’ї загиблого належать: 

- дружина (чоловік) та їхні неповнолітні діти; 

- батьки; 

- діти, які не мають (і не мали) власних сімей. 

Допомога виплачується одному з членів сім’ї, який зареєстрований на території 

Маловисківської міської ради, за умови подання письмової згоди про виплату допомоги 

цій особі від інших членів сім’ї, які зареєстровані на території міської ради.  

 

10. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги 

10.1 Працівники загального відділу Виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради здійснюють перевірку та комплектацію повного пакету документів для  

тотримання громадянами Допомоги відповідно до цього Положення.  

10.2. Начальник загального відділу Виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради передає перевірені пакети документів на розгляд Комісії  з розгляду звернень 

громадян про надання матеріальної допомоги.  

10.3. В разі відсутності зауважень (недоліків) Комісія передає керуючому 



справами виконавчого комітету міської ради протокол засідання Комісії з пакетами 

документів, для підготовки проекту рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради стосовно надання допомоги. 

У разі прийняття рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 

спеціалісти загального відділу Виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

повідомляють заявника письмово або у телефонному режимі про результати розгляду 

заяви. 

10.4. Виплату матеріальної допомоги відповідно до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради здійснює відділ фінансів та бухгалтерського обліку  

Виконавчого комітету Маловисківської міської ради шляхом перерахування коштів на 

банківський рахунок заявника. 

10.5. Міським бюджетом передбачаються планові асигнування на поточний 

бюджетний період на підставі обґрунтованих розрахунків, наданих у бюджетному запиті 

відповідним відділом бюджетних коштів, у межах наявного фінансового ресурсу. 

Якщо запланований у поточному році резерв асигнувань вичерпано, Голова 

Комісії готує доповідну записку на ім’я міського голови про виділення додаткових коштів. 

 

                  

 

 

Секретар міської ради                                                                           Л.А.ПОСТОЛЮК                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додаток 3 

до рішення Маловисківської міської ради  



від 25.10.2018 року № 1226 

 

 

ПОРЯДОК 

 надання пільг та матеріальної допомоги для відшкодування витрат на оплату за 

користування житлом, або його утримання та спожиті комунальні послуги 

учасникам АТО, (ООС) – мешканцям Маловисківської міської ради та членам їх 

сімей 

 

 

Цей порядок прийнято з метою упорядкування оплати житлово-комунальних послуг та 

батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради 

громадянам – учасникам антитерористичної операції (далі АТО) (операції об’єднаних сил 

(далі ООС)) та членам їх сімейц – мешканцям Маловисківської міської ради. А також 

визначає умови надання матеріальної допомоги для відшкодування витрат на оплату за 

користування житлом, або його утримання та спожиті комунальні послуги. 

Дія Порядку поширюється на:  

учасників бойових дій АТО (ООС) – осіб, які мають посвідчення учасників АТО (ООС) 

та членів їх сімей за місцем реєстрації або за адресою фактичного місця проживання на 

території Маловсиківської міської ради; 

членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції (ООС) за місцем 

реєстрації на території міської ради; 

учасників АТО (ООС) та членів їх сімей до отримання статусу учасників бойових дій 

та членів сімей учасників бойових дій АТО (ООС). 

До членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 

років), неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи, або 

інвалідами І групи, непрацездатні батьки, особа, яка знаходиться під опікою або 

піклуванням (які проживають разом).  

          Відшкодування пільг з міського бюджету та інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством України, за оплату житлово-комунальних послуг та 

батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ буде здійснюватись учасникам 

антитерористичної операції (ООС) та членам їх сімей – мешканцям Маловисківської 

міської ради, які підтвердять статус учасника АТО (ООС) документально. Підставою для 

отримання пільг є 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 особи в  АТО (ООС). 

            Пільга надається незалежно від того, хто є наймачем і яка форма власності 

житлового фонду, з урахуванням членів їх сім′ї (чоловік, дружина, неповнолітні діти), які 

проживають разом з ними. 

     Для отримання пільги учасники антитерористичної операції (ООС) (члени сім’ї) 

подають документи до виконкому міської ради;  

а) для отримання пільг по батьківській платі за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах  міської ради: 

- заяву; 

- копію свідоцтва про народження дитини, яка відвідує дошкільний заклад; 

- копію довідки про участь у антитерористичній операції (перебування військового у 

зоні АТО (ООС)), виданих військовими частинами або військовими комісаріатами; 

- довідку про склад сім’ї. 



б) для отримання матеріальної допомоги для відшкодування витрат на оплату за 

користування житлом або його утримання та спожиті комунальні послуги : 

- заяву; 

- копію паспорта; 

- копію ідентифікаційного номера; 

- копію довідки про участь у антитерористичній операції (перебування військового у 

зоні АТО (ООС), виданих військовими частинами або військовими комісаріатами; 

-     довідку про склад сім’ї . 

-   довідку про нарахуваненя плати за комунальні послуги, надані КП «Мала Виска 

Водоканал», «Мала Виска житлово – експлуатаційна дільниця».  

До житлово-комунальних послуг належать: квартирна плата (плата за 

обслуговування будинків та прибудинкових територій), вивезення твердих побутових 

відходів, водопостачання і водовідведення. 

Пільга призначається на одне жиле приміщення за місцем реєстрації отримувача 

пільг при умові фактичної оплати житлово-комунальних послуг за попередній період.  

У разі наявності заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги, пільга 

призначається за умови укладання угоди між наймачем (власником) і надавачем послуг 

про погашення цієї заборгованості. 

            Термін погашення заборгованості визначається за угодою сторін, виходячи з 

розміру боргу та середньомісячного доходу на кожного зареєстрованого у житловому 

приміщенні громадянина, але не більше ніж на три роки. 

Пільга не надається, якщо:  

- власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий 

рахунок, або будь-яка особа, що зареєстрована разом з ним у житловому приміщенні 

(будинку), здає за договором у найом або в оренду житлове приміщення (будинок); 

- власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий 

рахунок та особи, які зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), 

мають у своєму володінні (користуванні) чи володінні (користуванні) дружини (чоловіка, 

неповнолітніх дітей) у сукупності більше, ніж одне житлове приміщення (будинок), 

загальна площа яких у сумі перевищує встановлені норми володіння чи користування 

загальною площею житла. 

             Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань для 

компенсації за надану матеріальну допомогу для оплати послуг несуть керівники і головні 

бухгалтери підприємств-надавачів послуг.  
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