
ПРОЕКТ         Сергій ДУБОВИК

         

 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

_________________ СЕСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» ____________ 2021 року 
 

Про  внесення змін до  

Програми підтримки  

та соціального захисту учасників  

антитерористичної операції,  

операції Об’єднаних сил та членів  

їх сімей на 2022-2024 роки 

 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою соціального захисту та соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей 
 

міська рада     в и р і ш и л а: 

 

Внести зміни до Програми підтримки та соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 

2022-2024 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 

05.08.2021 (8 скликання 7 сесія), а саме: 

  

1. Виключити по тексту абзац 16 розділу 2 Програми «Визначення про-

блем, на розв’язання яких спрямована Програма»: «-надання матеріальної до-

помоги особам, які призвані на строкову військову службу;». 

2. Доповнити розділ 2 Програми «Визначення проблем, на розв’язання 

яких спрямована Програма» абзацами 21 та 22 відповідно: 

« - виплата матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг 

сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службових обов’язків під час анти-

терористичної операції, операції Об’єднаних сил; 

- виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань 

сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службових обов’язків під час анти-

терористичної операції, операції Об’єднаних сил». 
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3. Виключити по тексту абзац 5 розділу 3 Програми «Визначення мети 

програми»: «соціальна підтримка осіб, які призвані на строкову військову слу-

жбу». 

4. Викласти в новій редакції абзац 5 розділу 4 Програми «Обґрунтування 

шляхів і засобів розв’язання проблеми»: «Категорії громадян, на яких поширю-

ється дія Програми: учасники антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил і члени їх сімей». 

5. Виключити по тексту абзац 15 розділу 4 Програми «Обґрунтування 

шляхів і засобів розв’язання проблеми»: «матеріальна підтримка осіб, які приз-

вані на строкову військову службу, шляхом надання їм матеріальної допомоги 

(5000,0 грн.)». 

6. Виключити по тексту абзац 8 розділу 5 Програми «Ресурсне забезпе-

чення Програми»: «Порядок виплати матеріальної допомоги особам, які приз-

вані на строкову військову службу, за рахунок коштів бюджету громади визна-

чений у додатку 5 до Програми;». 

7. Доповнити розділ 5 Програми «Ресурсне забезпечення Програми» аб-

зацами 9 та 10 відповідно: 

«Порядок виплати матеріальної допомоги на оплату житлово-

комунальних послуг сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил; 

Порядок виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-

побутових питань сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил». 

8. Викласти в новій редакції абзац 1 розділу 6 Програми «Строки та етапи 

виконання Програми»: «Термін виконання Програми: протягом 2022-2024 ро-

ків, у ході якого передбачається вжити заходів щодо посилення соціального за-

хисту та соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил і членів їх сімей». 

9. Виключити по тексту абзац 4 розділу 7 Програми «Напрями діяльності, 

перелік завдань та заходів Програми»: «реалізація додаткових до встановлених 

законодавством гарантій матеріальної підтримки осіб, які призвані на строкову 

військову службу». 

10. Виключити по тексту абзац 3 розділу 8 Програми «Очікувані резуль-

тати виконання Програми та показники результативності»: «забезпечити мате-

ріальну підтримку осіб, які призвані на строкову військову службу (близько 

100 осіб отримають матеріальну допомогу)». 

11. Вважати таким, що втратив чинність Додаток 5 до Програми «Поря-

док виплати матеріальної допомоги особам, які призвані на строкову військову 

службу». 

12. Затвердити Додаток 5 до Програми «Порядок виплати матеріальної 

допомоги на оплату житлово-комунальних послуг сім’ям загиблих (померлих) 

при виконанні службових обов’язків під час антитерористичної операції, опе-

рації Об’єднаних сил» (додаток 2). 

13. Затвердити додаток 7 до Програми «Порядок виплати матеріальної 

допомоги на вирішення соціально-побутових питань сім’ям загиблих (помер-
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лих) при виконанні службових обов’язків під час антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил» (додаток 3). 

14. Викласти в новій редакції додаток 3 до Програми «Порядок надання 

компенсаційних виплат особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам 

бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил за проїзд залізничним та автомобільним транспортом у міжобласному, мі-

жміському та приміському сполученнях» змінивши його назву наступним чи-

ном: 

«Порядок надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю внаслі-

док війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної опе-

рації, операції Об’єднаних сил, членам сімей загиблих (померлих) при вико-

нанні службових обов’язків під час антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил за проїзд залізничним та автомобільним транспортом у міжоб-

ласному, міжміському та приміському сполученнях» (додаток 4). 

15. Викласти в новій редакції додаток 1 до Програми «Заходи Програми» 

(додаток 1). 

 

 

 

Міський голова                    Артем СЕМЕНІХІН 
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Додаток 1 

  до Програми 

Заходи Програми 

1. Надання компенсаційних виплат постраждалим 

та сім’ям загиблих (померлих) або безвісті 

зниклих при виконанні службових обов’язків 

під час антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил. Надання соціальної підтримки 

членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю 

у Революції Гідності, постраждалим учасникам 

Революції Гідності та членам їх сімей 

2022-2024 

роки 

 Управління     соціального 

захисту населення  

Конотопської міської ради 

 

Бюджет 

громади 

465,0 155,0 155,0 155,0 Соціальна підтримка учасників антите-

рористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та їх сімей  

2. Виплата щомісячної допомоги в розмірі 2000,0 

грн. на неповнолітніх дітей, батьки яких загину-

ли (померли) при виконанні службових 

обов’язків під час АТО, ООС: 
-Ваховській Марині Володимирівні; 

-Бірюковій Олені Миколаївні; 

-Бондарчук Ользі Володимирівні;  

-Гергель Аліні Володимирівні;       

-Пасенковій Жанні Віталіївні 

2022-2024 

роки 

Управління соціального  

захисту населення  

Конотопської міської ради 

 

Бюджет 

громади 

360,0 120,0 120,0 120,0 Фінансова підтримка сімей загиблих 

(померлих) при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної 

операції 

3. Виплата одноразової допомоги до Дня захисту 

дітей в розмірі 1500,0 грн. на неповнолітніх ді-

тей, батьки яких загинули (померли) при вико-

нанні службових обов’язків під час АТО, ООС: 
-Ваховській Марині Володимирівні; 

-Бірюковій Олені Миколаївні; 

-Бондарчук Ользі Володимирівні;  

-Гергель Аліні Володимирівні;       

-Пасенковій Жанні Віталіївні 

2022-2024 

роки 

Управління соціального  

захисту населення  

Конотопської міської ради 

 

Бюджет 

громади 

22,5 7,5 7,5 7,5 Фінансова підтримка сімей загиблих 

(померлих) при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної 

операції 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

вико-

нання 

Відповідальний ви-

конавець 

Д
ж

ер
ел

а
 ф

і-

н
а
н

су
в

а
н

н
я

 Джерела та обсяги фінансу-

вання,  
тис. гривень Очікувані результати вико-

нання заходу 

Всього 
у тому числі 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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                                                                                                                                                                                                                     Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4. Виплата матеріальної допомоги учасникам ан-

титерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил та сім’ям загиблих (померлих) або безвісті 

зниклих при виконанні службових обов’язків 

під час антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил за виготовлення землевпорядної 

документації 

2022-2024 

роки 

Управління соціального  

захисту населення  

Конотопської міської ради 

Бюджет 

громади 

102,0 34,0 34,0 34,0 Фінансова підтримка учасників антите-

рористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та сімей загиблих (по-

мерлих) або безвісті зниклих при вико-

нанні службових обов’язків під час ан-

титерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил 

5. Забезпечення твердим паливом (дровами, тор-

фобрикетами) сімей учасників антитерористич-

ної операції, операції Об’єднаних сил 

2022-2024 

роки 

Управління соціального  

захисту населення  

Конотопської міської ради 

Обласний  

бюджет 

460,8 153,6 153,6 153,6 Посилення соціального захисту сімей 

учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил 

6. Виплата матеріальної допомоги на оплату жит-

лово-комунальних послуг сім’ям загиблих (по-

мерлих) при виконанні службових обов’язків під 

час антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил 

2022-2024 

роки 

Управління соціального 

захисту населення  

Конотопської міської ради 

Бюджет 

громади  

300,0 100,0 100,0 100,0 Фінансова підтримка сімей загиблих 

(померлих) при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної 

операції 

7. Забезпечення відшкодування за встановлення 

пам’ятників та облаштування місць поховання 

загиблих (померлих) учасників антитерористич-

ної операції, операції Об’єднаних сил 

2022-2024 

роки 

Управління соціального  

захисту населення  

Конотопської міської ради 

Обласний  

бюджет 

36,0 12,0 12,0 12,0 Посилення соціального захисту сімей 

загиблих при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил 

8. Надання компенсаційних виплат учасникам 

бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил на придбання 

житла 

2022-2024 

роки 

Управління соціального 

захисту населення 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

громади 

1200,0 400,0 400,0 400,0 Посилення соціального захисту учасни-

ків бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників анти-

терористичної операції, операції 

Об’єднаних сил на придбання житла 

9. Виплата компенсації за встановлення 

пам’ятника та надгробка загиблим (померлим) 

учасникам антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил 

2022-2024 

роки 

Управління соціального 

захисту населення 

Конотопської міської ради 

Бюджет 

громади 

0,0 0,0 0,0 0,0 Посилення соціального захисту сімей 

загиблих при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил 
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                                                                                                                                                                                                                     Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
10. Надання компенсаційних виплат осіб з інвалід-

ністю внаслідок війни та учасникам бойових дій 

з числа учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил за проїзд автомобіль-

ним та залізничним транспортом у міжобласно-

му та міжміському сполученні. 

2022-2024 

роки 

Управління соціального  

захисту населення  

Конотопської міської ради 

 

Бюджет 

громади 

660,0 220,0 220,0 220,0 Фінансова підтримка осіб з інвалідністю 

внаслідок війни та учасників бойових 

дій з числа учасників бойових дій у 

АТО, ООС.  

 

11. Виплата матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань сім’ям загиблих 

(померлих) при виконанні службових обов’язків 

під час антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил 

2022-2024 

роки 

Управління соціального  

захисту населення  

Конотопської міської ради 

 

Бюджет 

громади 

180,0 60,0 60,0 60,0 Фінансова підтримка сімей загиблих 

(померлих) при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної 

операції 

Загальна сума фінансування Програми 3786,3 1262,1 1262,1 1262,1  

У тому числі: кошти бюджету громади 3289,5 1096,5 1096,5 1096,5  

 кошти обласного бюджету 496,8 165,6 165,6 165,6  

*Кошти інших джерел залучаються до виконання заходів Програми у незабороненому законодавством порядку 

 
 
 

Міський голова            Артем СЕМЕНІХІН 



Додаток 2  

до рішення міської ради 

8 скликання (__сесія) 

від_____________року 
 

ПОРЯДОК  

виплати матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг 

сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службових обов’язків 

під час антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил 

 

1.Порядок виплати матеріальної допомоги на оплату житлово-

комунальних послуг сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил роз-

роблено з метою надання додаткових пільг особам вказаної категорії. 

2.Матеріальна допомога виплачується безпосередньо членам сімей за-

гиблих (померлих) при виконанні службових обов’язків під час антитерорис-

тичної операції, операції Об’єднаних сил, які зареєстровані на території Ко-

нотопської міської територіальної громади. 

До членів сім'ї загиблого (померлого) належить дружина (чоловік), ді-

ти, батьки. 

3.Матеріальна допомога нараховується щомісяця у сумі, яка становить 

доплату у межах встановлених законодавством соціальних нормативів за ді-

ючими тарифами на житлово-комунальні послуги до 100% розміру призна-

ченої у поточному (розрахунковому) місяці: 

 - пільги (у разі отримання пільг); 

- вартості плати за житлово-комунальні послуги (у разі отримання суб-

сидії). 

Виплата матеріальної допомоги здійснюється протягом місяця, наступ-

ного за розрахунковим. 

4.Для отримання матеріальної допомоги особа звертається до управ-
ління соціального захисту населення Конотопської міської ради з відповід-
ною заявою із зазначенням письмової згоди на обробку персональних даних. 

До заяви додаються: 
 а) копія паспорту заявника; 
 б) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків заявника; 

в) копія посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого); 

г) копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про 

народження, свідоцтва про шлюб); 
д) копія документу, що підтверджує смерть внаслідок участі у антите-

рористичній операції, операції Об’єднаних сил; 

е) реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який 

перераховуватиметься матеріальна допомога. 
Копії документів надаються з пред’явленням оригіналу. 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 
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Додаток 3  

до рішення міської ради 

8 скликання (__сесія) 

від_____________року 
 

ПОРЯДОК  

виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових пи-

тань 

сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службових обов’язків 

під час антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил 

 

1.Порядок виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-

побутових питань сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил роз-

роблено з метою надання додаткових пільг особам вказаної категорії. 

2.Матеріальна допомога виплачується безпосередньо членам сімей за-

гиблих (померлих) при виконанні службових обов’язків під час антитерорис-

тичної операції, операції Об’єднаних сил, які зареєстровані на території Ко-

нотопської міської територіальної громади. 

До членів сім'ї загиблого (померлого) належить дружина (чоловік), ді-

ти, батьки. 

3.Матеріальна допомога виплачується на підставі рішення 

Координаційної ради з надання допомоги учасникам бойових дій та членам їх 

сімей (далі Координаційна рада). 

4.Для отримання матеріальної допомоги особа звертається до голови 

Координаційної ради з відповідною заявою із зазначенням письмової згоди 
на обробку персональних даних. 

До заяви додаються: 
 а) копія паспорту заявника; 
 б) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків заявника; 

в) копія посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого), копії докумен-

тів, що підтверджують смерть внаслідок участі у антитерористичній операції, 

операції Об’єднаних сил, тощо; 

г) копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про 

народження, свідоцтва про шлюб); 
д) реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який 

перераховуватиметься матеріальної допомоги. 

Копії документів надаються з пред’явленням оригіналу. 

5.Координаційна рада розглядає заяву на черговому засіданні та приймає 

рішення щодо надання або відмови у наданні матеріальної допомоги та її 

розміру.  

6.Матеріальна допомога виплачується у поточному бюджетному році у 

межах відповідних бюджетних призначень.  
 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 
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Додаток 4  

до рішення міської ради 

8 скликання (__сесія) 

від_____________року 

 

 

ПОРЯДОК  

надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю внаслідок війни 

та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членам сімей загиблих (померлих) при вико-

нанні службових обов’язків під час антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил за проїзд залізничним та автомобільним транспортом у 

міжобласному, міжміському та приміському сполученнях 

 

1.Порядок надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю вна-

слідок війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, членам сімей загиблих (померлих) при ви-

конанні службових обов’язків під час антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил за проїзд залізничним та автомобільним транспортом у між-

обласному, міжміському та приміському сполученнях розроблено з метою 

надання додаткових пільг особам вказаних категорій. 

2.Компенсаційні виплати здійснюються безпосередньо особам з інвалі-

дністю внаслідок війни та учасникам бойових дій з числа учасників антите-

рористичної операції, операції Об’єднаних сил, членам сімей загиблих (по-

мерлих) при виконанні службових обов’язків під час антитерористичної опе-

рації, операції Об’єднаних сил, які зареєстровані на території Конотопської 

міської територіальної громади. 

До членів сім'ї загиблого (померлого) належить дружина (чоловік), ді-

ти, батьки. 

3.Компенсаційні виплати здійснюються шляхом відшкодування вартос-

ті квитка за проїзд залізничним та автомобільним транспортом у міжоблас-

ному, міжміському та приміському сполученнях на суму не більше ніж 2000 

гривень на рік. При цьому сума відшкодування вартості проїзду залізничним 

транспортом не повинна перевищувати вартості проїзду у купейному вагоні 

швидкого поїзду. 

4.Для отримання компенсаційних виплат особа звертається до управ-
ління соціального захисту населення Конотопської міської ради з відповід-
ною заявою із зазначенням письмової згоди на обробку персональних даних. 

До заяви додаються: 

а) копія паспорту заявника; 
 б) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релі-
гійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та повідомили про це відповідному контро-
люючому органу і мають відмітку в паспорті) заявника; 
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в) копія посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю вна-

слідок війни, члена сім'ї загиблого (померлого); 

г) для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни: 

- копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній 

операції, операції Об’єднаних сил; 

д) для членів сім'ї загиблого (померлого): 

 - копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про 

народження, свідоцтва про шлюб); 

- копія документу, що підтверджує смерть внаслідок участі у антитеро-

ристичній операції, операції Об’єднаних сил; 

е) проїзні документи на проїзд із зазначенням прізвища та ініціалів 

пільговика та номера посвідчення (проїзний квиток, фіскальний чек); 
ж) реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховува-

тимуться компенсаційні виплати. 

Копії документів надаються з пред’явленням оригіналу. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 
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Пояснювальна записка до 

рішення «Про  внесення змін до Програми підтримки та соціального за-

хисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2022-2024 роки» (8 скликання __ сесія) 

 

В рамках «Програми підтримки та соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 

2022-2024 роки» здійснено перерозподіл коштів, а саме: вилучено захід 

Програми «Матеріальна допомога особам, які призвані на строкову військову 

службу», передбачалось 160 тис.грн. та додано два заходи Програми: 

«Виплата матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг 

сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службових обов’язків під час 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил» передбачається 100 

тис.грн.; та «Виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-

побутових питань сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил» 

передбачається 60 тис.грн.  

 

 

 

Заступник начальника управління  

соціального захисту населення                              Сергій ДУБОВИК 


