
 
З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

С І М Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/17/17        від 30 червня 2022 року 
    

Про внесення змін до Програм та Положення  

з питань соціальної підтримки громадян,  

які проживають на території Збаразької громади  
 

Розглянувши подання відділу охорони здоров’я та соціального захисту 

Збаразької міської ради від 20.06.2022 № 309, враховуючи висновки про 

внесення змін до програми соціальної підтримки малозахищених верств 

населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки фінансового 

управління від 27.06.2022 № 171/1-04, управління економіки та залучення 

інвестицій від 20.06.2022 № 104/2-06, висновки про внесення змін до програми 

підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції Об’єднаних сил, 

членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності на 2021-2025 роки фінансового управління від 

27.06.2022 № 172/1-04, управління економіки та залучення інвестицій від 

20.06.2022 № 103/2-06, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки та 

рекомендації постійної депутатської комісії з питань законності, правової 

політики, регламенту, місцевого самоврядування, підприємництва та прав 

споживачів, Збаразька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до програми соціальної підтримки малозахищених 

верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням сесії міської ради від 05.03.2021 №VIII/6/8 згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити програму соціальної підтримки малозахищених верств 

населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки в новій 

редакції зі змінами згідно з додатком 2. 

3. Внести зміни до програми підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під 

час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, 



членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції 

Гідності на 2021-2025 роки згідно з додатком 3. 

4. Затвердити програму підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під 

час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, 

членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції 

Гідності на 2021-2025 роки  в новій редакції зі змінами згідно з додатком 4. 

5. Затвердити Положення про порядок надання одноразової 

матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, які 

опинилися у скрутній життєвій ситуації і проживають на території Збаразької 

громади згідно з додатком 5. 

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Збаразької 

міської ради від 18.02.2022 №VIII/14/41 "Про затвердження Положення про 

порядок надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги 

малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації і 

проживають на території Збаразької громади". 

7. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу 

охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради 

Ганні ХОДИНЧАК. 

 
 

Збаразький міський голова                                       Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
 

рішення Збаразької міської ради 

від 30 червня 2022 року №VIII/17/17 
 

 

Зміни, що вносяться до  

програми соціальної  підтримки малозахищених верств населення 

"Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки 
 

1. Пункт 9 розділу 1. Паспорт програми викласти в такій редакції: 

 
 

 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому 

числі: 

9769,0 тис.грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 6169,0 тис.грн. 
 

 

2. Таблицю Ресурсне забезпечення програми розділу 4. Обґрунтування 

шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; 

строки та етапи виконання програми викласти в такій редакції: 
 
 

  
тис. гривень  

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми 
Усього 

витрат на 

виконання 

програми 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому числі: 
925,0 2211,0 2211,0 2211,0 2211,0 9769,0 

Збаразький міський 

бюджет 
925,0 1311,0 1311,0 1311,0 1311,0 6169,0 

Кошти державного 

бюджету 
- 900,0 900,0 900,0 900,0 3600,0 

 

 

 

3. Пункти 4, 5, 6 розділу  6. Напрями діяльності та заходи районної 

комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств 

населення "Турбота" на 2021-2025 роки викласти в такій редакції: 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 
Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. 

Надання 

нецільової 

матеріальної 

допомоги за 

заявами 

Забезпечити надання 

нецільової матеріальної 

допомоги за заявами 

громадян відповідно до  

Положення про порядок 

надання одноразової 

матеріальної (фінансової) 

допомоги малозабезпеченим 

громадянам, які опинилися у 

скрутній життєвій ситуації і 

проживають на території 

Збаразької громади 

2021-

2025 

роки 

Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Збаразький 

міський 

бюджет 

500,0 750,0 750,0 750,0 750,0 Покращення 

матеріального 

становища 

інвалідів та 

малозахищених 

верств 

населення 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. 

Надання 

щомісячної 

допомоги 

членам сімей 

загиблих 

учасників 

антитерорис-

тичної 

операції,  

Героїв 

Небесної 

Сотні 

Забезпечити надання 

щомісячної допомоги (в сумі 

500 гривень): 

- членам сімей загиблих 

учасників бойових дій 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, які 

брали безпосередню участь в 

забезпеченні їх проведення, 

перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних 

сил у період їх проведення, та 

загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок 

поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, 

операції Об’єднаних сил 

забезпеченні їх проведення; 

- членам сімей Героїв 

Небесної Сотні (допомога 

неповнолітнім членам сімей 

загиблих (померлих) 

виплачується матері 

(батькові), опікуну). 

Допомога виплачується 

членам сімей осіб, які 

загинули під час виконання 

військового обов’язку в 

період проходження 

військової служби, померли 

внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під 

час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, 

операції Об’єднаних сил, 

забезпеченні її проведення до 

початку повномасштабного 

2021-

2025 

роки 

Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Збаразький 

міський 

бюджет 

120,0 48,0 

 

48,0 

 

48,0 

 

48,0 

 

Покращення 

матеріального 

становища 

членів сімей 

загиблих 

учасників 

антитерористи

чної операції,  

Героїв Небесної 

Сотні 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. 

Надання 

щомісячної 

допомоги  

членам сімей 

загиблих в 

Афганістані. 

Забезпечити надання 

щомісячної допомоги (в сумі 

500 гривень)  членам сімей 

загиблих в Афганістані. 

2021-

2025 

роки 

Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Збаразький 

міський 

бюджет 

120,0 18,0 

 

18,0 

 

18,0 

 

18,0 

 

Покращення 

матеріального 

становища 

членів  

загиблих в 

Афганістані 

                                         Секретар ради                                                                                                                    Роман НАПОВАНЕЦЬ 



 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                                      рішення Збаразької міської ради 
                                                                                      від 30 червня 2022 року № VIII/17/17 

 

ПРОГРАМА  

соціальної  підтримки малозахищених верств населення "Турбота" 

Збаразької міської ради на 2021-2025 роки 
 

1. Паспорт програми 
 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 
Збаразька міська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

3. Розробник програми Відділ охорони здоров’я та 

соціального захисту Збаразької міської 

ради 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ охорони здоров’я та 

соціального захисту 

5. Учасники програми 

 

 

Відділ охорони здоров’я та 

соціального захисту; відділ культури; 

виконавчий комітет Збаразької міської 

ради 

6. Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

7. Мета Програми Реалізація державної політики у сфері 

соціального захисту та вдосконалення 

стану надання громадянам соціальної 

підтримки для покращення їхнього 

соціального самопочуття 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Збаразький міський бюджет, інші 

кошти 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

9769,0 тис.грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 6169,0 тис.грн. 

9.2. коштів інших джерел 3600,0 тис.грн. 

10. Очікуваний результат Підвищення ефективності системи 

соціальної підтримки та покращення 

рівня і якості життя громадян 
 



 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

Основними завданнями даної програми є посилення соціального, 

медичного захисту інвалідів всіх категорій, людей похилого віку, створення 

сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією 

України та законами України, підтримка статутної діяльності інвалідських 

організацій області. 

Станом на 01 січня 2021 року на території Збаразької міської 

територіальної громади проживає понад 3 тис. інвалідів. Життєзабезпечення 

інвалідів підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені 

відповідними законами. Проте, незважаючи на прийняття значної кількості 

актів законодавства та інших нормативних документів щодо інвалідів на рівні 

держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з 

державного бюджету. 

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів 

охорони здоров’я та інтернатних установ системи соціального захисту 

населення області, на обслуговуванні в яких перебувають інваліди, потребує 

покращення. У зв’язку з цим, лише частково задовольняються потреби 

інвалідів та інших малозахищених верств населення щодо забезпечення 

безоплатним зубопротезуванням, кардіостимуляторами, пільговими ліками та 

виробами медичного призначення.  

Прийняття програми "Турбота" та залучення на її виконання коштів з 

бюджету Збаразької міської територіальної громади сприятиме покращенню 

фінансування громадських організацій інвалідів та наданню допомоги 

найменш захищеним інвалідам. 
 

3. Визначення мети програми 

Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних, 

медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав 

інвалідів та малозахищених верств населення, забезпечення їх участі в 

економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя. 
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

Вирішення основних проблем соціального захисту інвалідів Збаразької 

міської територіальної громади передбачено шляхом: 

-  організаційного та інформаційного забезпечення виконання 

програми; 

- створення умови для ефективної діяльності громадських організацій 

інвалідів;  

- надання фінансової підтримки установам, на обслуговуванні та 

лікуванні в яких перебувають інваліди;  

- сприяє підвищенню рівня життєзабезпечення інвалідів шляхом 

надання натуральної та нецільової грошової допомоги. 

Реалізацію комплексної програми соціальної підтримки 

малозахищених верств населення "Турбота" на 2021-2025 роки планується 

здійснити за рахунок коштів Збаразького міського бюджету. 



 

 

Ресурсне забезпечення програми  
тис. гривень  

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

2021 

рік 

2022 

рік 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі: 

925,0 2211,0 2211,0 2211,0 2211,0 9769,0 

Збаразький 

міський бюджет 

925,0 1311,0 1311,0 1311,0 1311,0 6169,0 

Кошти 

державного 

бюджету 

- 900,0 900,0 900,0 900,0 3600,0 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями програми є: 

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту 

інвалідів та малозахищених верств населення; 

- сприяння створенню умов для ефективної роботи інвалідських 

організацій, надання їм фінансової підтримки для забезпечення здійснення 

статутних завдань; 

- широке залучення громадських організацій, товариств, релігійних 

конфесій до організації роботи з питань соціального захисту інвалідів та 

малозахищених верств населення.  

Виконання програми надасть змогу: 

 - покращити соціально-медичне обслуговування, житлово-побутові 

умови проживання інвалідів та інших малозахищених верств населення: у 

2021 році планується надати нецільову матеріальну допомогу 370 особам, у 

2022 році - 370 особам, 2023 році – 390 особам, 2024 – 390 особам, 2025 році – 

400 особам; 

( показник ефективності становитиме 2,22 тис. гривень на одну особу) 

-сприяти у заохочені дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування у мистецько-творчих заходах щороку. 

 

 

 



 

 

6. Напрями діяльності та заходи районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених  

верств населення "Турбота" на 2021-2025 роки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№ 

з/п 
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 
Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. 

Матеріально-

технічне та 

фінансове 

забезпечення 

Проводити мистецько-творчі заходи  з 

громадськими організаціями на 

підтримку інвалідів, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

2021-2025 

роки 
Відділ культури 

 

Збаразький 

міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сприяти у заохочені 

інвалідів, дітей-

сиріт, дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

3. 

Надавати 

матеріальну 

допомогу 

особам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильськ

ої катастрофи 

Забезпечити надання матеріальної 

допомоги особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

2021-2025 

роки 
Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Збаразький 

міський 

бюджет 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Поліпшення 

соціально-

побутових умов 

проживання 

особам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи. 

4. 

Надання 

нецільової 

матеріальної 

допомоги за 

заявами 

Забезпечити надання нецільової 

матеріальної допомоги за заявами 

громадян відповідно до  Положення 

про порядок надання одноразової 

матеріальної (фінансової) допомоги 

малозабезпеченим громадянам, які 

опинилися у скрутній життєвій 

ситуації і проживають на території 

Збаразької громади 

2021-2025 

роки 
Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Збаразький 

міський 

бюджет 

500,0 750,0 750,0 750,0 750,0 Покращення 

матеріального 

становища інвалідів 

та малозахищених 

верств населення 
 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. 

Надання 

щомісячної 

допомоги 

членам сімей 

загиблих 

учасників 

антитерористи

чної операції,  

Героїв 

Небесної Сотні 

Забезпечити надання щомісячної 

допомоги (в сумі 500 гривень): 
- членам сімей загиблих учасників 

бойових дій антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, які 

брали безпосередню участь в 

забезпеченні їх проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил у період їх проведення, 

та загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії 

або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, операції 

Об’єднаних сил забезпеченні їх 

проведення; 
- членам сімей Героїв Небесної Сотні 

(допомога неповнолітнім членам сімей 

загиблих (померлих) виплачується 

матері (батькові), опікуну). 
Допомога виплачується членам сімей 

осіб, які загинули під час виконання 

військового обов’язку в період 

проходження військової служби, 

померли внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних 

під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, операції 

Об’єднаних сил, забезпеченні її 

проведення до початку 

повномасштабного вторгнення 

Російської Федерації (24.02.2022). 

2021-2025 

роки 
Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Збаразький 

міський 

бюджет 

120,0 48,0 

 

48,0 

 

48,0 

 

48,0 

 

Покращення 

матеріального 

становища членів 

сімей загиблих 

учасників 

антитерористичної 

операції,  Героїв 

Небесної Сотні 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. 

Надання 

щомісячної 

допомоги  

членам сімей 

загиблих в 

Афганістані. 

Забезпечити надання щомісячної 

допомоги (в сумі 500 гривень)  членам 

сімей загиблих в Афганістані. 

2021-2025 

роки 
Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Збаразький 

міський 

бюджет 

120,0 18,0 

 

18,0 

 

18,0 

 

18,0 

 

Покращення 

матеріального 

становища членів  

загиблих в 

Афганістані 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7. 

Надання 

телекомунікаці

йних послуг 

для пільгових 

категорій 

громадян 

Відшкодування витрат, пов'язаних з 

наданням окремим категоріям громадян 

пільг з оплати послуг зв'язку. 

 

2021-2025 

роки 
Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Збаразький 

міський 

бюджет 

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Надання пільг з 

оплати 

телекомунікаційних 

послуг відповідно 

до Законів України 

“Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту”, “Про 

жертви нацистських 

переслідувань”, 

“Про статус і 

соціальних захист 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи”, “Про 

статус ветеранів 

військової служби, 

ветеранів органів 

внутрішніх справ, 

ветеранів 

Національної поліції 

і деяких інших осіб 

та їх соціальний 

захист”,  “Про 

соціальний і 

правовий захист 

військовослужбовці

в та членів їх сімей” 

та ін.. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. 

Матеріально-

технічне та 

фінансове 

забезпечення 

відділу 

охорони 

здоров'я та 

соціального 

захисту 

Збаразької 

міської ради 

Матеріально-технічна та фінансова 

підтримка відділу охорони здоров'я та 

соціального захисту Збаразької міської 

ради з метою організації виконання 

заходів, передбачених місцевими 

програмами з питань охорони здоров'я 

та соціального  захисту мешканців 

громади. 

2021-2025 

роки 
Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Збаразький 

міський 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Покращення 

матеріально-

технічного та 

фінансового стану 

відділу  охорони 

здоров'я та 

соціального захисту 

Збаразької міської 

ради 

9. 

Надання пільг  

на 

першочергове 

безплатне 

зубопротезуван

ня (за 

винятком 

протезування з 

дорогоцінних 

металів) 

Відшкодування вартості наданих послуг 

по зубопротезуванню для 5-ти осіб 

щорічно з числа осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, учасників бойових дій, 

учасників АТО згідно черги та відповідно 

до  Порядку забезпечення пільгових 

категорій громадян громади 

безкоштовним зубопротезуванням 
 

2021-2025 

роки 
Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Збаразький 

міський 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Надання послуг по 

зубопротезуванню 

відповідно до 

Закону України 

“Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту” 

10. 

Надання пільг 

на пільгове 

перевезення 

залізничним 

транспортом 

Відшкодування витрат від перевезення 

пільгових категорій громадян  громади, 

які користуються правом на пільговий 

проїзд на залізничному транспорті 

відповідно до Порядку відшкодування 

витрат, пов’язаних з перевезенням 

окремих категорій громадян Збаразької 

громади на залізничному транспорті 

2021-2025 

роки 
Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Збаразький 

міський 

бюджет 

10,0 20,0 20,0 20, 20,0 Надання послуг з 

пільгового 

перевезення 

окремих категорій 

громадян на 

залізничному 

трансорті 

11. 
Формування 

соціального 

Надання соціальних послуг з 

використанням механізму 

2022-2025 

роки 
Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту, 

Збаразький 

міський 

бюджет 

0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Охоплення 

додатковими 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

замовлення 

відповідно до 

законодавства 

соціального замовлення, що 

надаються недержавними суб'єктами 

 

виконавчий комітет 

міської ради 
Кошти 

державного 

бюджету 

0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 соціальними 

послугами  

мешканців 

громади, 

(реабілітація 10 

осіб на рік з числа 

дітей та молоді з 

інвалідністю та 

ураженнями 

мозку) 



7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координація та хід виконання заходів, передбачених програмою, 

покладається на відділ охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької 

міської ради. 

 

 

Секретар ради                                                                     Роман НАПОВАНЕЦЬ 



 

 

                                                                          Додаток 3 

                                                                          рішення Збаразької міської ради 

                                                                          від 30 червня 2022 року № VIII/17/17 
 

 ЗМІНИ 

до програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній 

операції  Об’єднаних  сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей 

Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції  Гідності  

на 2021-2025 роки 
 

1. Пункт 9 розділу 1. Паспорт програми викласти в такій редакції: 
 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому числі: 

 3660,0 тис. гривень 

1) Коштів міського бюджету  3660,0 тис. гривень 

 

2. Другий абзац розділу 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання 

проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання 

Програми викласти в такій редакції: 
 

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів міського 

бюджету в сумі 3660,0 тис. гривень, зокрема на I етапі – 2380,0 тис. гривень, на  

II етапі –  1280,0 тис. гривень.  
 

3. Ресурсне забезпечення  розділу 4. Обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи 

виконання Програми викласти в такій редакції: 
 

Ресурсне забезпечення програми  

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат 

на виконання 

програми  

тис. гривень  

І ІІ 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі: 

100,0 1140,0 1140,0 640,0 640,0 3660,0 

міський бюджет 100,0 1140,0 1140,0 640,0 640,0 3660,0 

Інші джерела        
       
4. Розділ 6. Напрями діяльності та заходи районної Програми підтримки 

осіб, які брали участь в антитерористичній операції Об’єднаних  сил, членів 

сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції  Гідності на 2021-2025 роки викласти в наступній 

редакції: 



 

 

6. Напрями діяльності та заходи районної Програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній 

операції Об’єднаних  сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції  Гідності на 

2021-2025 роки 
 

№ 

з/п 
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

- ння В
сь

о
го

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 
Очікуваний 

результат 
І етап ІІ етап 

202

1 

202

2 
2023 

202

4 

202

5 

1 Соціальна 

підтримка осіб, 

які  брали 

участь в 

антитерористи

чній  операції 

Об’єднаних 

сил, у тому 

числі учасників 

добровольців 

антитерористи

чної операції, 

учасників 

бойових дій-

добровольців, 

учасників 

сімей осіб, 

загиблих під 

час проведення 

антитерористи

1. Надання одноразової грошової допомоги на 

поховання члену сім’ї (особі, яка здійснила 

поховання) жителя (жительки) Збаразької 

громади, який (яка) брав(ла) безпосередню 

участь в здійсненні заходів, необхідних для 

забезпечення оборони України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти 

України (24.02.2022) у розмірі 5 тис. гривень. 

Вказана допомога надається на підставі таких 

документів: заяви члена сім’ї загиблого (особи, 

яка здійснила поховання) про надання допомоги 

зі згодою на обробку та використання 

персональних даних; копії паспорта громадянина 

України (сторінки, де вказано прізвище, ім'я, по 

батькові, дата народження, серія і номер 

паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації) 

або ID-картки з підтверджуючим документом про 

місце проживання особи; копії довідки про 

присвоєння ідентифікаційного номера або копії 

2022 -  

2025 рр 

Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального 

захисту 

Збаразької 

міської ради,  

виконавчий 

комітет  

Збаразької 

міської ради 

міський   

бюджет  

140

0,0 

- 500,

0 

500,

0 

200,

0 

200,

0 

Підтримка 

матеріальн

ого 

становища 

осіб, які 

здійснили 

поховання 

зазначених 

категорій 

осіб, у сумі 

5 тис. 

гривень 



 

 

чної операції 

Об’єднаних 

сил, членів 

сімей Героїв  

Небесної  

Сотні  

Постраждалих 

учасників 

революції 

Гідності 

відмітки у паспорті про його відсутність; довідки, 

виданої військовою частиною, військовим 

комісаріатом, уповноваженим органом 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, Державної прикордонної 

служби України, Національної гвардії України, 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій або їх територіальними органами, що 

підтверджує причину смерті, а для сім’ї, в якій 

загинув учасник-доброволець антитерористичної 

операції, учасник бойових дій-доброволець: 

довідки, виданої добровольчим формуванням, в 

якому перебував учасник- доброволець 

антитерористичної операції, учасник бойових 

дій-доброволець, та довідки місцевої громадської 

організації щодо його участі у захисті 

територіальної  цілісності та державного 

суверенітету, завіреної підписом та печаткою; 

довідки місцевої ради про підтвердження особи, 

яка здійснила поховання; банківських реквізитів 

одержувача грошової допомоги.  

  2. Надавати  цільову щомісячну  допомогу у 
розмірі, визначеному рішенням виконавчого 
комітету міської ради,  членам сімей загиблих 
учасників бойових дій антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил, які брали 
безпосередню участь в забезпеченні їх 
проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил у період їх проведення, 
забезпеченні її проведення до початку 
повномасштабного вторгнення Російської 
Федерації (24.02.2022). 

2021 -  

2025 рр 

Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального 

захисту 

Збаразької 

міської ради,  

виконавчий 

комітет  

Збаразької 

міської ради 

міський  

бюджет 

106

0,0 

100,

0 

240,

0 

240,

0 

240,

0 

240,

0 

 

  3. Виплата одноразової матеріальної допомоги  
членам сім’ї зниклих безвісти  

2022- Відділ охорони міський  120 - 400, 400, 200, 200, Підтримка 



 

 

військовослужбовців, який (яка) брав(ла) 
безпосередню участь в здійсненні заходів, 
необхідних для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів держави у 
зв’язку з військовою агресією Російської 
Федерації проти України (24.02.2022) у розмірі 
20,0 тис. гривень. Допомога виплачується одному 
із членів сім’ї (чоловік, дружина, батько, мати, 
вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, 
рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, 
прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, 
усиновлювач чи усиновлений, опікун чи 
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою 
або піклуванням, а також особи, які спільно 
проживають, пов’язані спільним побутом і мають 
взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, 
які спільно проживають, але не перебувають у 
шлюбі), хто займався пошуком 
військовослужбовця. 

2025 рр здоров’я та 

соціального 

захисту 

Збаразької 

міської ради,  

виконавчий 

комітет  

Збаразької 

міської ради 

бюджет 0,00 0 0 0 0 матеріальн

ого 

становища 

осіб, які 

займалися 

пошуком 

зниклих 

безвісти 

військовос

лужбовців, 

у сумі 20,0 

тис. 

гривень 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                          Роман   НАПОВАНЕЦЬ



                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                      рішення Збаразької міської ради 

                                                                                      від 30 червня 2022 року №VIII/17/17 

 

 ПРОГРАМА  

підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції  

Об’єднаних  сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей 

Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції  Гідності на 

2021-2025 роки 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Збаразька міська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

  

3. Розробник програми Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради  

4. Співрозробники програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради  

6. Учасники програми 

 

 

Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради; 

виконавчий комітет Збаразької міської 

ради  

7. Терміни реалізації 

програми 

2021-2025 роки 

1) етапи виконання програми 

(для довгострокових 

програм) 

І – 2021-2023 роки  

ІІ –2024-2025 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Збаразький міський бюджет   

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому 

числі: 

 3660,0 тис. гривень 

1) коштів міського бюджету  3660,0 тис. гривень 

2) коштів інших джерел    



 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

У зв’язку з продовженням ведення операції Об’єднаних сил  на території 

Донецької та Луганської областей на території Збаразької громади постійно 

збільшується кількість осіб, які беруть або брали в ній участь, а також виникає 

питання соціального захисту членів сімей осіб, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції Об’єднаних  сил. Крім того на території громади 

проживають члени сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників 

Революції Гідності, які також потребують підтримки. 

На даний час існує ряд проблем, які потребують особливої уваги: 

визначення соціально-побутових потреб учасників антитерористичної операції 

та членів їх сімей; налагодження співпраці з благодійними та волонтерськими 

організаціями для надання матеріальної допомоги, безоплатної правової 

допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих; 

підвищення громадянської свідомості; вшанування жителів району, які загинули 

під час проведення антитерористичної операції та надання одноразової 

допомоги на поховання членам їх сімей; виділення земельних ділянок, надання 

пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих; сприяння учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих в працевлаштуванні. 

Також існує потреба у забезпеченні більш якісного лікування осіб, 

постраждалих під час проведення антитерористичної операції.  Потребують 

вирішення проблеми щодо влаштування дітей учасників антитерористичної 

операції до дошкільних навчальних закладів, здобуття ними загальної 

професійної та вищої освіти. 

Прийняття Програми підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції Об’єднаних  сил, членів сімей осіб, загиблих під 

час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції  Гідності (далі 

– Програма) та залучення на її виконання  коштів з місцевого бюджету та інших 

джерел сприятиме вирішенню проблемних питань вищевказаних категорій 

населення. 

 

 

 

3. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є створення сприятливих соціально-побутових, 

медичних умов для реалізації прав осіб, які брали участь в антитерористичній 

операції  Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності. 

Мета програми відповідає завданням соціального захисту населення 

району.  



 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

З метою реалізації основних завдань Програми її учасники: 

- здійснюватимуть організаційне та інформаційне забезпечення її 

виконання; 

- сприятимуть соціальному захисту осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції Об’єднаних  сил, членів сімей осіб, загиблих під 

час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності, 

покращенню їх соціально-побутового та медичного обслуговування; 

- сприятимуть підвищенню рівня життєзабезпечення осіб, які брали 

участь в антитерористичній операції Об’єднаних  сил, членів сімей осіб, 

загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників 

Революції Гідності шляхом надання натуральної та нецільової грошової 

допомоги. 

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів міського 

бюджету в сумі 3660,0 тис. гривень, зокрема на I етапі – 2380,0 тис. гривень, на  

II етапі –  1280,0 тис. гривень.  

Головним розпорядникам коштів, передбачених на виконання підпунктів  

розділу 6 програми, є відділ охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької 

міської ради. 

Першочерговим на I етапі є виконання заходів щодо матеріальної 

підтримки членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної 

операції, визначення соціально-побутових потреб осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час 

проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності. 

 

Ресурсне забезпечення програми  

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми  

тис. гривень  

І ІІ 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому числі: 
100,0 1140,0 1140,0 640,0 640,0 3660,0 

міський бюджет 100,0 1140,0 1140,0 640,0 640,0 3660,0 

Інші джерела        
       

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Основним завданням Програми є покращення соціального захисту осіб, 



 

 

які брали  участь в антитерористичній операції Об’єднаних сил, у тому числі 

учасників - добровольців антитерористичної операції,  учасників бойових дій-

добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників Революції Гідності. 

Виконання Програми дасть змогу: 

- підвищити рівень соціального захисту, сприятиме вирішенню соціально-

побутових питань осіб, які брали (беруть)  в антитерористичній операції 

Об’єднаних сил, у тому числі учасників-добровольців антитерористичної 

операції, учасників бойових дій-добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час 

проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей 

Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності; 

- надавати матеріальну допомогу на лікування осіб, які брали  участь в 

антитерористичній операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників-

добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, 

членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності; 

-  покращити матеріальне становище осіб, які брали  участь в антитерористичній 

операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників-добровольців 

антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, членів сімей 

осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників 

Революції Гідності. 

 

 



 

 

6. Напрями діяльності та заходи районної Програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній 

операції Об’єднаних  сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції  Гідності на 

2021-2025 роки 

№ 

з/п Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерел

а 

фінансу

ва- ння 

В
сь

о
го

 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень, у тому 

числі: 
Очікувани

й 

результат 
І етап ІІ етап 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Соціальна 

підтримка осіб, 

які  брали 

участь в 

антитерористи

чній  операції 

Об’єднаних 

сил, у тому 

числі учасників 

добровольців 

антитерористи

чної операції, 

учасників 

бойових дій-

добровольців, 

учасників 

сімей осіб, 

загиблих під 

час проведення 

антитерористи

чної операції 

Об’єднаних 

1. Надання одноразової грошової допомоги 

на поховання члену сім’ї (особі, яка 

здійснила поховання) жителя (жительки) 

Збаразької громади, який (яка) брав(ла) 

безпосередню участь в здійсненні заходів, 

необхідних для забезпечення оборони 

України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти 

України (24.02.2022) у розмірі 5,0 тис. 

гривень. Вказана допомога надається на 

підставі таких документів: заяви члена 

сім’ї загиблого (особи, яка здійснила 

поховання) про надання допомоги зі 

згодою на обробку та використання 

персональних даних; копії паспорта 

громадянина України (сторінки, де вказано 

прізвище, ім'я, по батькові, дата 

народження, серія і номер паспорта, коли і 

ким виданий, місце реєстрації) або ID-

картки з підтверджуючим документом про 

місце проживання особи; копії довідки про 

2022 -  

2025 рр 

Відділ 

охорони 

здоров’я та 

соціального 

захисту 

Збаразької 

міської ради,  

виконавчий 

комітет  

Збаразької 

міської ради 

міський   

бюджет  

1400,

0 

- 500,0 500,0 200,0 200,0 Підтримка 

матеріальног

о становища 

осіб, які 

здійснили 

поховання 

зазначених 

категорій 

осіб, у сумі 

5 тис. 

гривень 



 

 

сил, членів 

сімей Героїв  

Небесної  

Сотні  

Постраждалих 

учасників 

революції 

Гідності 

присвоєння ідентифікаційного номера або 

копії відмітки у паспорті про його 

відсутність; довідки, виданої військовою 

частиною, військовим комісаріатом, 

уповноваженим органом Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України, Державної прикордонної служби 

України, Національної гвардії України, 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій або їх територіальними органами, 

що підтверджує причину смерті, а для 

сім’ї, в якій загинув учасник-доброволець 

антитерористичної операції, учасник 

бойових дій-доброволець: довідки, виданої 

добровольчим формуванням, в якому 

перебував учасник- доброволець 

антитерористичної операції, учасник 

бойових дій-доброволець, та довідки 

місцевої громадської організації щодо його 

участі у захисті територіальної  цілісності 

та державного суверенітету, завіреної 

підписом та печаткою; довідки місцевої 

ради про підтвердження особи, яка 

здійснила поховання; банківських 

реквізитів одержувача грошової допомоги.  

  2. Надавати  цільову щомісячну  допомогу 
у розмірі, визначеному рішенням 
виконавчого комітету міської ради,  членам 
сімей загиблих учасників бойових дій 
антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил, які брали безпосередню 
участь в забезпеченні їх проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції, операції 

2021 -  

2025 рр 

Відділ 

охорони 

здоров’я та 

соціального 

захисту 

Збаразької 

міської ради,  

міський  

бюджет 

1060,

0 

100,0 240,0 240,0 240,0 240,0 Підтримка 

матеріальног

о становища  

членам 

сімей 

загиблих 

учасників 



 

 

Об’єднаних сил у період їх проведення, 
забезпеченні її проведення до початку 
повномасштабного вторгнення Російської 
Федерації (24.02.2022). 

виконавчий 

комітет  

Збаразької 

міської ради 

бойових дій 

антитерорис

тичної 

операції, 

операції 

Об’єднаних 

сил 

  3. Виплата одноразової матеріальної 
допомоги  членам сім’ї зниклих безвісти  
військовослужбовців, який (яка) брав(ла) 
безпосередню участь в здійсненні заходів, 
необхідних для забезпечення оборони 
України, захисту безпеки населення та 
інтересів держави у зв’язку з військовою 
агресією Російської Федерації проти 
України (24.02.2022) у розмірі 20,0 тис. 
гривень. Допомога виплачується одному із 
членів сім’ї (чоловік, дружина, батько, 
мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 
падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, 
баба, прадід, прабаба, внук, внучка, 
правнук, правнучка, усиновлювач чи 
усиновлений, опікун чи піклувальник, 
особа, яка перебуває під опікою або 
піклуванням, а також особи, які спільно 
проживають, пов’язані спільним побутом і 
мають взаємні права та обов’язки, у тому 
числі особи, які спільно проживають, але 
не перебувають у шлюбі), хто займався 
пошуком військовослужбовця. 

2022-

2025 рр 

Відділ 

охорони 

здоров’я та 

соціального 

захисту 

Збаразької 

міської ради,  

виконавчий 

комітет  

Збаразької 

міської ради 

міський  

бюджет 

1200,

00 

- 400,0 400,0 200,0 200,0 Підтримка 

матеріальног

о становища 

осіб, які 

займалися 

пошуком 

зниклих 

безвісти 

військовослу

жбовців, у 

сумі 20,0 

тис. гривень 

 

 

 



 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених 

Програмою, покладається на відділ охорони здоров’я та соціального захисту 

Збаразької міської ради. 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                 Роман НАПОВАНЕЦЬ



 

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                                      рішення Збаразької міської ради 
                                                                                      від 30 червня 2022 року № VIII/17/17 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги 

малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній життєвій 

ситуації і проживають на території Збаразької громади. 

 

Дане Положення встановлює правові й організаційні основи надання 

одноразової матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим родинам, 

самотнім громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, учасникам 

антитерористичної операції (далі АТО) та/або операції об'єднаних сил (далі - 

ООС) в Донецькій та Луганській областях (у разі загибелі осіб під час захисту 

цілісності України беручи участь у АТО та/або в ООС - їх сім'ям). 

Положення розроблене відповідно до Конституції України, закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного Кодексу 

України. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 У даному Положенні під матеріальною (фінансовою) допомогою 

розуміється надання малозабезпеченим родинам чи самотнім громадянам, які 

опинилися у скрутній життєвій ситуації, а також громадянам, які є учасниками 

АТО та/або ООС (у разі загибелі осіб під час захисту цілісності України 

беручи участь у АТО та/або в ООС - їх сім'ям), фінансової допомоги за 

рахунок коштів міського бюджету Збаража. 

1.2 Підставою для надання матеріальної (фінансової) допомоги є 

письмове звернення (заява) громадянина та інші документи передбачені даним 

Положенням. 

1.3 Матеріальна допомога надається не більше ніж один раз на рік (в 

окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається 

вдруге). 

1.4 Під грошовою допомогою, яка надається жителям Збаразької 

громади за їх особистими зверненнями в міську раду, маються на увазі такі 

види допомоги: 

1.4.1 Громадянам, які є учасниками АТО та/або ООС (Донецька та Луганська 

область) - одноразово; 

1.4.2 Громадянам, які були мобілізовані до Збройних сил України, або 

добровільно вступили до Національної гвардії України, що стали на захист 

цілісності України, та повернулись із зони АТО та/або ООС (Донецька та 

Луганська область) у разі надання підтверджуючих документів, що 

захворювання виникло під час проходження служби; 

1.4.3 Сім'ям, члени яких були мобілізовані до Збройних сил України, або  



 

 

добровільно вступили до Національної гвардії України та загинули під час 

захисту цілісності України беручи участь у АТО та/або в ООС (Донецька та 

Луганська області), одноразово на поховання загиблої особи; 

1.4.4 Малозабезпеченим родинам чи самотнім громадянам, які опинилися в 

скрутній життєвій ситуації: у разі тривалого лікування та інших особливих 

обставин; 

1.4.5 На часткове відшкодування витрат на поховання непрацюючих громадян, 
що не досягли пенсійного віку; 

1.4.6 Матеріальна (фінансова) допомога громадянам громади, які потерпіли 

від наслідків пожежі - зазнали втрат чи пошкодження житла, майна; 

1.4.7 Сім'ям, члени яких були мобілізовані до Збройних сил України, або 

добровільно вступили до Національної гвардії України та загинули під час 

захисту цілісності України беручи участь у АТО та/або в ООС (Донецька та 

Луганська області); 

1.4.8 Членам сім’ї зниклих безвісти  військовослужбовців, який (яка) брав(ла) 

безпосередню участь в здійсненні заходів, необхідних для забезпечення 

оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України (24.02.2022). 
 

ІІ. РОЗМІР МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

2.1 Розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим родинам чи 

самотнім громадянам, які опинилися в скрутній життєвій ситуації 

визначається, виходячи з обставин, що склалися, з врахуванням рівня 

забезпеченості сім’ї та в межах виділених міським бюджетом асигнувань 

відповідно до затверджених Програм. Матеріальна допомога виділяється в 

грошовому вигляді в розмірі від 500 до 5000 гривень. 

2.2 На часткове відшкодування витрат на поховання непрацездатних 

громадян допомога надається у розмірі 2000 гривень (Постанова Кабінету 

Міністрів України № 637 від 25.07.1997р.). 

2.3 Допомога на лікування особам, які були мобілізовані до Збройних 

сил України або добровільно вступили до Національної гвардії України, що 

стали на захист цілісності України та повернулись із зони АТО та/або ООС 

надається у разі надання заявником підтверджуючих документів про те, що 

захворювання виникло під час проходження служби, у розмірі, що не 

перевищує 1000 гривень. В окремих випадках, за рішенням комісії, утвореній 

при виконкомі міської ради, розмір допомоги може бути збільшений до 5000 

гривень. 

2.4 Матеріальної допомога для учасників антитерористичної операції 

та/або ООС виділяється одноразово в розмірі 1000 гривень. В окремих 

випадках, за рішенням комісії, утвореній при виконкомі міської ради, розмір 

допомоги може бути збільшений до 5000 гривень. 

2.5 Надання одноразової грошової допомоги на поховання члену сім’ї 

(особі, яка здійснила поховання) жителя (жительки) Збаразької громади, який 

(яка) брав(ла) безпосередню участь в здійсненні заходів, необхідних для 

забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави 

у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 



 

 

(24.02.2022) у розмірі 5 000 гривень.  

2.6 Матеріальна (фінансова) допомога громадянам громади, які 

потерпіли від наслідків пожежі - зазнали втрат чи пошкодження житла, майна - 

у розмірі до 5 000 гривень. 

2.7 Сім'ям, члени яких були мобілізовані до Збройних сил України або 

добровільно вступили до Національної гвардії України та загинули під час 

захисту цілісності України беручи участь у АТО та/або в ООС до початку 

повномасштабного вторгнення Російської Федерації (24.02.2022) — у розмірі 

10 000 гривень щорічно. 

2.8 На транспортні видатки хворим нефрологічного профілю на 

гемодіаліз — у розмірі, що не перевищує 20 000 гривень. 

2.9 Членам сім’ї зниклих безвісти  військовослужбовців, який (яка) 

брав(ла) безпосередню участь в здійсненні заходів, необхідних для 

забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави 

у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 

(24.02.2022) у розмірі 20 000 тис. гривень. 
 

ІІІ. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА МАТЕРІАЛЬНОЮ 

ДОПОМОГОЮ 

3.1 Питання надання допомоги розглядається на підставі звернень 

громадян, громадських організацій (ветеранів, інвалідів, чорнобильців та 

інших) щодо надання допомоги. 

Від імені малозабезпеченої родини, що потрапила у скрутну життєву 

ситуацію, із заявою вправі звернутися будь-який дієздатний член цієї родини. 

Від імені малолітніх і неповнолітніх громадян, а також громадян, 

визнаних судом недієздатними чи обмежено дієздатними, заява подається 

їхніми законними представниками. 

Від імені громадян, яким надаються соціальні послуги за місцем 

проживання, із заявою вправі звернутися керівник установи, що здійснює 

обслуговування людей даної категорії. 

3.2 У заяві повинні бути зазначені обставини, які сприяли зверненню за 

матеріальною допомогою. 

 

До заяви про надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги 

громадянам, які є учасниками АТО та/або ООС (Донецька та Луганська 

область) додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка; 
2. Копія паспорта громадянина України; 

3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
5. Копія довідки, виданої та скріпленої 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 з надзвичайних ситуацій тощо або їх 



 

 

територіальними органами про участь в антитерористичній операції (для 

учасників АТО) або копія довідки про участь особи у здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення 

їх здійснення (для учасників ООС); 

6. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 

 

До заяви про надання матеріальної (фінансової) допомоги громадянам, 

які були мобілізовані до Збройних сил України або добровільно вступили 

до Національної гвардії України, що стали на захист цілісності України, 

та повернулись із зони АТО та/або ООС (Донецька та Луганська область) 

у разі надання підтверджуючих документів, що захворювання виникло під 

час проходження служби додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка; 

2. Копія паспорта громадянина України; 

3. Копія ідентифікаційного номера; 
4. Копія довідки, що підтверджує мобілізацію до Збройних сил України, 

Національної гвардії України, що стали на захист цілісності України в зоні 

АТО та/або в ООС; 

5. Копія довідки про отримання травми, каліцтва чи будь-якого ушкодження 

здоров'я в зоні АТО та/або в ООС; 

6. Копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
7. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 

 

До заяви про надання одноразової грошової допомоги на поховання члену 

сім’ї (особі, яка здійснила поховання) жителя (жительки) Збаразької 

громади, який (яка) брав(ла) безпосередню участь в здійсненні заходів, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення 

та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації 

проти України (24.02.2022) додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка; 

2. Копія паспорта громадянина України; 
3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Довідка, виданої військовою частиною, військовим комісаріатом, 

уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій або їх 

територіальними органами, що підтверджує причину смерті, а для сім’ї, в якій 

загинув учасник-доброволець антитерористичної операції, учасник бойових дій-

доброволець: довідки, виданої добровольчим формуванням, в якому перебував 

учасник-доброволець антитерористичної операції, учасник бойових дій-

доброволець; 

5. Довідка міської ради про підтвердження особи, яка здійснила поховання; 

6. Копія свідоцтва про смерть; 

7. Копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 



 

 

8. Довідка банківських реквізитів одержувача грошової допомоги (за наявності). 

 

До заяви про надання матеріальної (фінансової) допомоги 

малозабезпеченим родинам чи самотнім громадянам, які опинилися в 

скрутній життєвій ситуації: у разі тривалого лікування та інших 

особливих обставин додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка; 

2. Копія паспорта громадянина України (заявника, законного представника); 

3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Копія висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-

консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-

інвалідів) про встановлення інвалідності; медична довідка (або її копія); 

5. Копія свідоцтва про народження дитини-інваліда (для отримання 

матеріальної допомоги на лікування дитини-інваліда); 

6.  Довідки про доходи членів сім'ї протягом не менше трьох останніх місяців; 
7. Інші документи, що підтверджують наявність соціальних пільг (пенсійне 

посвідчення, посвідчення інваліда, посвідчення ветерана праці, дитини війни, 

учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та ін.); 

8. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 

 

До заяви про надання матеріальної (фінансової) допомоги на часткове 

відшкодування витрат на поховання непрацюючих громадян, що не 

досягли пенсійного віку додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка; 

2. Копія паспорта громадянина України (заявника); 

3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Копія свідоцтва про смерть; 

5. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (оригінал); 
6. Довідка зі Збаразького районного центру зайнятості (про те, що померлий не 

перебував  на обліку); 

7. Довідки з о р г а н і в  Пенсійного фонду України ( соціального захисту)  

про неотримання пенсії померлим; 

8. Довідка про те, що померла особа не працювала; 
9. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 

 

До заяви про надання матеріальної (фінансової) допомоги жителям 

Збаразької громади, які потерпіли від наслідків пожежі - зазнали втрат 

чи пошкодження житла, майна додаються такі документи: 

 1. Заява встановленого зразка; 

2.Копія паспорта громадянина України (заявника); 
3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Акт про пожежу з підпорядкованої державної пожежно-рятувальної 

частини, управління ДСНС України у Тернопільській області; 

5. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 

 



 

 

До заяви про надання матеріальної (фінансової) допомоги сім'ям, члени 

яких були мобілізовані до Збройних сил України або добровільно 

вступили до Національної гвардії України та загинули під час захисту 

цілісності України беручи участь у АТО та /або в ООС (Донецька та 

Луганська області) додаються такі документи: 

1. Заява встановленого зразка; 

2. Копія паспорта громадянина України; 
3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Копія довідки, що підтверджує мобілізацію до Збройних сил України,    

учасника бойових дій (за наявності); 
5. Довідка з банку про відкритий розрахунковий рахунок (за наявності). 
 

До заяви про надання одноразової матеріальної допомоги  членам сім’ї 

зниклих безвісти  військовослужбовців, який (яка) брав(ла) безпосередню 

участь в здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, 

захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України (24.02.2022)   додаються такі 

документи: 

1. Заява встановленого зразка; 

2. Копія паспорта громадянина України; 
3. Копія ідентифікаційного номера; 

4. Довідка, видана члену сім’ї особи, яка захищала незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в здійсненні 

заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України та пропала безвісти. 

5. Документи (довідка), що підтверджують ступінь сімейного споріднення  із 

особою, яка пропала безвісти; 

6. Довідка банківських реквізитів одержувача грошової допомоги (за наявності). 
 

3.3 Заява реєструється у відділі охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради і попередньо розглядається комісією з питань 

надання матеріальної допомоги населенню Збаразької територіальної 

громади. 

3.3.1  Комісія з розгляду питань надання матеріальної допомоги 

населенню Збаразької територіальної громади (далі — Комісія) є 

консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради. 

3.3.2. Комісія утворюється з метою розгляду звернень громадян щодо 

надання матеріальної грошової допомоги та визначення сум матеріальної 

грошової допомоги заявникам, які звернулися з відповідною заявою. В 

окремих випадках, за рішенням Комісії розмір допомоги може бути 

встановлений у більшому розмірі, ніж зазначено у пунктах 2.3, 2,4, 2,6 цього 

Порядку. 

3.3.3. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується 

розпорядженням міського голови. 

Комісія вправі здійснювати розгляд заяв громадян в разі присутності на 



 

 

засіданні більше 2/3 представників її кількісного складу. Рішення Комісії 

щодо надання пропозицій виконавчому комітету про надання допомоги, 

повинно бути проголосоване більшістю від складу присутніх членів Комісії. 

За результатами попереднього розгляду Комісією заяв та наданих даною 

Комісією пропозицій, виконавчий комітет на черговому засіданні приймає 

рішення щодо виплати допомоги, або про відмову з підстав, передбачених 

даним Положенням та нормами чинного законодавства на час розгляду 

звернення. 

 

ІV. ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

4.1 Виплати заявникам здійснюються за кошти передбачені на заходи 

програми соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота”. 

4.2 Матеріальна допомога виплачується через відділ охорони здоров’я 

та соціального захисту Збаразької міської ради, поштовим переказом, або 

шляхом зарахування на розрахункові рахунки відкриті в банках (за наявності). 

Відповідно до пункту 4.3.1 статті 4 Закону України “Про податок з доходів 

фізичних осіб” допомога не підлягає оподаткуванню. 

 

V. ВІДМОВА В ПРИЗНАЧЕННІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

5.1 У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено на підставі: 

- надання заявником неповного пакету документів, або надання 

недостовірних даних; 

- якщо особа не проживає та не зареєстрована на території Збаразької громади; 

- недостатня кількість коштів у міському бюджеті; 

- недостатня кількість голосів під час голосування на засіданні виконавчого 

комітету, або сесії міської ради; 

- повторне звернення громадянина в одному календарному році (в окремих 

випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях звернення розглядається 

вдруге), а також в інших випадках передбачених даним положенням. 

 

 

Секретар ради                                                                   Роман НАПОВАНЕЦЬ 
 


