
                                                                                                             Проєкт вноситься  

                                                                                                      селищним головою 

                                                       
 

РІШЕННЯ 

від ___ __________ 2022 року                                                                           № ___ 
                смт Олександрівка 

                                                               

Про внесення змін до рішення селищної 
ради  від 26 лютого 2021 року № 151                       
«Про затвердження комплексної 
програми соціальної підтримки 
учасників АТО / ООС, членів                                 
їх сімей, сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО / ООС, постраждалих 
учасників Революції Гідності,                                             
учасників-добровольців, які брали 
участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету 
на Сході України та увічнення пам’яті 
загиблих (померлих) ветеранів 
Олександрівської селищної ради                       
на 2021-2025 роки 
 

        Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування           

в Україні», Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії           

їх соціального захисту», «Про правовий режим воєнного стану»  у зв’язку           

з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою надання 

додаткових соціальних гарантій учасникам АТО/ООС, ветеранам війни 
  

СЕЛИЩНА РАДА  В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до рішення селищної ради від 26 лютого 2021 року № 151 

«Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали 

участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України та увічнення пам’яті загиблих (померлих) ветеранів Олександрівської 

селищної ради на 2021-2025 роки» (з урахуванням змін, внесених рішеннями 

селищної ради від 22 липня 2022 року № 3938 та від 12 серпня 2022 року 

№3961), а саме викласти в новій редакції: 
 

 назву програми «Про затвердження Комплексної програми соціальної 

підтримки учасників АТО/ООС та увічнення пам’яті загиблих (померлих) 

ветеранів Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки»; 
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 розділ І «Соціальна підтримка, медичне обслуговування учасників 

АТО/ООС, постраждалих учасників Революції гідності,           

учасників-добровольців, членів їх сімей, сімей загиблих (поранених) ветеранів» 

VІІІ розділу програми «Напрями реалізації та заходи Програми» згідно           

з додатком; 
 

 порядок надання соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам           

їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС (додається). 

   

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію           

з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту 

населення.  

 

 

 

Селищний голова                                                         Олександр БЕЗПЕЧНИЙ            



 

 

                                   Додаток                                               

до рішення сесії                      

Олександрівської селищної ради            

від ___ листопада 2022 року № ____ 

VІІІ. Напрями реалізації та заходи Програми 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

виконавці Джерела 

фінансуваня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість) 

тис грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

 

РОЗДІЛ І. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС,  членів їх сімей, сімей загиблих (поранених) ветеранів 

(нова редакція) 

 

Соціальний захист 

1.1 Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

сім’ям загиблих 

(померлих) учасників 

бойових дій, смерть 

яких пов’язана із 

захистом Батьківщини, 

військовополонених   

та зниклих безвісти 

2021-2025  Відділ 

соціального 

захисту населення 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Матеріальна 

підтримка членів 

сімей загиблих 

(померлих) 

учасників бойових 

дій, 

військовополонених 

та зниклих безвісти 

1.2 Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

учасникам АТО/ООС, 

які отримали 

поранення, контузії, 

каліцтво, травми під 

час участі в бойових 

діях 

2021-2025  Відділ 

соціального 

захисту населення 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Матеріальна 

підтримка 

учасникам 

АТО/ООС, які 

отримали 

поранення, контузії, 

каліцтво, травми 

1.3 Надання адресної 

матеріальної допомоги 

на лікування та 

реабілітацію 

учасникам АТО/ООС, 

учасникам-

добровольцям 

2021-2025  Відділ 

соціального 

захисту населення 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Матеріальна 

підтримка 

учасників 

АТО/ООС, 

учасників-

добровольців 

 

1.4 Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

для покращення 

матеріально-

побутових умов 

проживання 

учасникам АТО/ООС, 

учасникам-

добровольцям та 

членам сімей загиблих 

(померлих) учасників 

АТО/ООС 

2021-2025 Відділ 

соціального 

захисту населення 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Матеріальна 

допомога 

учасникам 

АТО/ООС, сім’ям 

загиблих 

(померлих) 

учасників 

АТО/ООС 

1.5 Надання адресної 

щорічної допомога            

до державних свят 

дітям загиблих 

(померлих), учасників 

бойових дій смерть 

2021-2025 Відділ 

соціального 

захисту населення 

Олександрівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Матеріальна 

підтримка ветеранів 

АТО/ООС, 

учасників-

добровольців 
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яких пов’язана із 

захистом Батьківщини 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6 Організація санаторно-

курортного лікування 

за медичними 

показаннями 

демобілізованих 

учасників АТО/ООС, у 

тому числі осіб з 

інвалідністю внаслідок 

війни, членів сімей 

загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС, 

учасників-

добровольців  

 

2021-2025 Відділ 

соціального 

захисту населення 

Олександрівської 

селищної ради 

Обласний 

бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Відновлення стану 

здоров’я ветеранів 

війни 

2 Надання комплексу 

соціальних послуг 

сім’ям загиблих 

(померлих) учасників 

АТО/ООС та 

учасникам АТО/ООС, 

учасникам-

добровольцям 

2021-2025 КЗ «ЦС ССДМ» Місцевий 

бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Запобігання 

потрапляння сімей 

та учасників 

АТО/ООС у 

категорію тих, що 

перебувають у 

СЖО 

 

 

 

____________________________ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії Олександрівської 

селищної ради 

від __листопада 2022  року № _____ 

 

ПОРЯДОК 

надання соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей, сім’ям 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 

(нова редакція)  
 

 Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС   та увічнення 

пам’яті загиблих (померлих) ветеранів Олександрівської селищної ради           

на 2021-2025 роки, починаючи з 24 лютого 2022 року на період дії воєнного стану    

та одного місяця після його завершення чи скасування в повному обсязі 

поширюється на військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) 

Збройних Сил, Сил територіальної оборони, Служби безпеки, Служби Зовнішньої 

розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної 

гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, 

Державної служби соціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної 

служби транспорту, військових прокурорів Офісу генерального прокурора, осіб 

рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, 

співробітників Служби судової охорони, осіб начальницького складу управління 

спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських,           

які брали безпосередню участь у бойових діях  або забезпечували здійснення заходів 

з національної оборони, відсічі і стримування збройної агресії. 
 

 На період дії воєнного стану та одного місяця після його завершення           

чи скасування рішенням Олександрівської селищної ради № 3938           

від 22 липня 2022 року «Про внесення змін до рішення селищної ради           

від 26 лютого 2021 року № 151» призупинено виконання пунктів 1.3, 1.4           

розділу VІІІ «Напрями реалізації та заходи Програми». 
 

 Головним розпорядником коштів є відділ соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради. 
 

 Фінансування видатків на надання соціальної підтримки учасникам АТО/ООС,  

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

у межах обсягів, затверджених у бюджеті Олександрівської територіальної громади 

на відповідний рік згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів. 
 

 Підставою для здійснення виплат матеріальної допомоги є рішення Комісії 

Олександрівської селищної ради з питань соціальної підтримки учасникам 

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

постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам-добровольцям           

(далі – Комісія),   що оформляється протоколом. 
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 Виплата грошових допомог, передбаачених Програмою, проводиться відділом 

соціального захисту населення шляхом перерахування коштів на карткові рахунки           

в банківських установах або поштовим переказом. 
   

 1. Одноразова матеріальна допомога сім’ям загиблих (померлих) 

учасників бойових дій, військовополонених та зниклих безвісти. 

 Одноразова матеріальна допомога надається: 

  сім’ям загиблих (померлих) учасників бойових дій у розмірі 25,0 тис. грн.; 

 сім’ям військовополонених  та зниклих безвісті – 10,0 тис. грн. 

 Одноразова матеріальна допомога надається членам сімей загиблих (померлих) 

учасників бойових дій, військовополонених та зниклих безавісти незалежно           

від місця реєстрації  загиблого(померлого) воїна, військовополоненого та зниклого 

безвісти, а також від місця поховання загиблого (померлого) воїна. 

 Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), зникнення безвісти           

або перебування у полоні військовослужбовця надається одному із членів сім’ї 

загиблого (померлого), військовополоненого, зниклого безвісти у порядку 

черговості родинних зв’язків: 

 дружина (чоловік); 

 один з повнолітніх дітей (опікун або піклувальник малолітніх та неповнолітніх 

дітей); 

 один із батьків. 

 Для отримання одноразової грошової допомоги громадяни вищезазначених 

категорій подають заяву на ім’я голови Комісії у відділ соціального захисту 

населення селищної ради. 

 До заяви додаються такі документи: 

 копія паспорта (сторінки 1,2 та сторінка з останнім місцем реєстрації), копія           

ІD-картки з обох боків (до неї копія витягу з єдиного державного демографічного 

реєстру щодо реєстрації місця проживання); 

 копія ідентифікаційного номера (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 в паспорті); 

 копія документа, що підтверджує родинний зв’язок або факт спільного 

проживання однією сім’єю (свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, 

рішення суду про встановлення факту родинних відносин); 

 копія свідоцтва про смерть та повідомлення про загибель (смерть) (для членів 

сімей загиблих (померлих); 

 копія лікарського свідоцтва про смерть (для членів сімей загиблих (померлих); 

 копія документа, який підтверджує факт позбавлення особистої свободи, 

зникнення безвісти під час виконання службових обов’язків (для членів сімей 

військовополонених та зниклих безвісти); 

банківські реквізити заявника. 

 Строки та терміни давності за фактами, які засвідчують загибель (смерть)           

особи, потраплянння до полону, зникнення безвісти осіб які у період дії воєнного 

стану, брали участь у бойових діях або забезпеченні і здійсненні заходів           
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з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії           

при зверненні заявників для отримання одноразової матеріальної допомоги           

не встановлені. 
 

 2. Одноразова матеріальна допомога учасникам АТО/ООС, які отримали 

поранення, контузії, каліцтво, травми. 

 Одноразова матеріальна допомога учасникам АТО/ООС, які отримали 

поранення, контузії, каліцтво, травми виплачується у розмірі, що визначається 

Комісією. Максимальний розмір допомоги -15,0 тис. грн. 

 Для отримання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовці 

подають заяву на ім’я голови Комісії у відділ соціального захисту населення 

селищної ради. 

 До заяви додаються такі документи: 

 копія паспорта (сторінки 1,2 та сторінка з останнім місцем реєстрації, копія           

ІD-картки з обох боків (до неї копія витягу з єдиного державного демографічного 

реєстру щодо реєстрації місця проживання); 

 копія ідентифікаційного номера (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 в паспорті); 

 копія довідки медичних закладів, які підтверджують факт поранення, контузії, 

каліцтва заявника під час його участі у бойових діях або забезпеченні заходів           

з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії; 

 копія документа, який підтверджує безпосередню участь заявника у бойових 

діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії (довідка про участь в бойових діях, посвідчення або військового 

квитка); 

 банківські реквізити заявника. 

 У випадку неможливості особистого отримання грошової допомоги 

військовослужбовцями заява та документи надаються членом сім’ї або законним 

представником одержувача одноразової грошової допомоги. 

 У разі отримання військовослужбовцем повторних поранення, контузії, 

каліцтва, які настали за інших обставин, матеріальна допомога надається повторно 

на підставі нових документів, передбачених Порядком. 

 Строки та терміни давності за фактами, які засвідчують  поранення, контузію, 

каліцтво, травму особи, яка у період дії воєнного стану, брала участь у бойових діях 

або забезпеченні і здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі           

і стримування збройної агресії при зверненні заявників для отримання одноразової 

матеріальної допомоги не встановлені. 
 

 3.  Надання адресної матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію 

учасникам АТО/ООС, учасникам-добровольцям. 

 Розмір адресної матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію 

визначається членами Комісії – до 5,00 тис грн. 
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 Для отримання одноразової грошової допомоги громадяни вищезазначених 

категорій подають заяву на ім’я голови Комісії у відділ соціального захисту 

населення селищної ради. 

 До заяви додаються такі документи: 

 копія паспорта (сторінки 1,2 та сторінка з останнім місцем реєстрації, копія           

ІD-картки з обох боків (до неї копія витягу з єдиного державного демографічного 

реєстру щодо реєстрації місця проживання); 

 копія ідентифікаційного номера (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 в паспорті); 

 копія посвідчення учасника бойових дій (особи з інвалідністю внаслідок війни); 

 копія довідки про безпосередню участь в АТО,ООС, бойових діях під час 

військового стану; 

 копія документів, що підтверджують факт проходження лікування, реабілітації, 

видані у поточному році; 

 банківські реквізити заявника. 
 

 4. Надання одноразової матеріальної допомоги для покращення           

матеріально-побутових умов проживання учасникам АТО/ООС,           

учасникам-добровольцям та членам сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО/ООС. 

 Розмір одноразової матеріальної допомоги для покращення           

матеріально-побутових умов проживання учасникам АТО/ООС,           

учасникам-добровольцям та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 

визначається Комісійно в залежності від конкретних обставин та надається           

за  рішенням Комісії у розмірі до 7,0 тис.грн. включно. 

 У разі потреби  надання матеріальної допомоги, розмір якої перевищує           

7,0 тис.грн. (або повторного надання) – питання виноситься  на чергове засідання 

сесії селищної ради та приймається депутатами ради шляхом голосування.  

 Клопотання про надання допомоги подається відділом соціального захисту 

населення за рішенням Комісії. 

 Сім’ям загиблих учасників АТО/ООС адресна матеріальна допомога надається 

першочергово. 

 Для отримання одноразової матеріальної допомоги учасники АТО/ООС, члени 

сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, учасники-добровольці подають 

заяву на ім’я голови Комісії у відділ соціального захисту населення селищної ради. 

 До заяви додаються такі документи: 

 копія паспорта (сторінки 1,2 та сторінка з останнім місцем реєстрації, копія           

ІD-картки з обох боків (до неї копія витягу з єдиного державного демографічного 

реєстру щодо реєстрації місця проживання); 

 копія ідентифікаційного номера (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 в паспорті); 
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 копія пільгового посвідчення (учасника бойових дій, особи з інвалідністю 

внаслідок війни або члена сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця); 

 банківські реквізити одержувача допомоги. 
 

 5. Надання адресної щорічної допомоги до державних свят дітям загиблих 

(померлих) учасників бойових дій, смерть яких пов’язана із захистом 

Батьківщини.    

 Адресна щорічна допомога дітям загиблих (померлих) учасників бойових дій 

виплачується щорічно до 14 жовтня – Дня захисника України. 

 Розмір допомоги 2,0 тис. грн. на кожну дитину. 

 Адресна щорічна допомога надається дітям віком до 18 років та дітям,           

які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 

вищої освіти, - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 

23 років. 

 Для отримання допомоги опікуну, піклувальнику неповнолітньої/повнолітньої 

дитини або особисто повнолітній дитині потрібно подати заяву на ім’я голови 

Комісії до відділу соціального захисту населення селищної ради. 

 До заяви додаються такі документи: 

 копія паспорта (сторінки 1,2 та сторінка з останнім місцем реєстрації, копія           

ІD-картки з обох боків (до неї копія витягу з єдиного державного демографічного 

реєстру щодо реєстрації місця проживання); 

 копія ідентифікаційного номера (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 в паспорті); 

 копія документа, що підтверджує родинний зв’язок (свідоцтво про народження, 

рішення суду про встановлення факту родинних відносин); 

 копія довідки про надання статусу дитині члена сім’ї загиблого (померлого) 

учасника бойових дій (в разі відсутності – копія свідоцтва про смерть           

та повідомлення про загибель (смерть) та довідки про участь загиблого в бойових 

діях); 

 для дітей старше 18 років -  довідка з місця навчання; 

 банківські реквізити отримувача допомоги. 
 

 Під час подання копій документів на отримання всіх видів допомог,           

що передбачені Програмою, заявники надають їх оригінали для огляду. 

 Персональні дані осіб, отримані у зв’язку із реалізацією Порядку, збираються, 

обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» 

 

  

_________________________ 


