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УКРАЇНА

СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОЕО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ДЕВ’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

10 лютого 2023 року №3

Про затвердження цільової Програми підтримки військовослужбовців, мобілізованих 
для проходження військової служби на особливий період, учасників операції 
Об’єднаних сил та членів їх сімей, на 2023-2025 роки. .

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про поховання та похоронну справу», Законом України від 
20.12.1991 року № 2012-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей», Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», Указом Президента України від 18 березня 2015 року № 150 
«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 
операції», Степненська сільська рада В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити цільову Програму підтримки військовослужбовців, мобілізованих для 

проходження військової служби на особливий період, учасників операції 
Об’єднаних сил та членів їх сімей, на 2023-2025 роки (далі -  Програма), що 
додається.

2. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги для проведення поховання 
загиблих учасників операції Об’єднаних сил та військовослужбовців, які загинули 
(померли) під час проходження військової служби на особливий період чи участі 
в ООС, додається.

3. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих 
учасників операції Об’єднаних сил для встановлення пам’ятників та 
впорядкування могил, додається.

4. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги у разі поранення 
військовослужбовцям, що проходять військову службу по мобілізації на 
особливий період, додається

5. Фінансування Програми з місцевого бюджету Степненської сільської ради 
здійснювати за наявності коштів.

6. Виконавчому комітету забезпечити виконання заходів Програми після її 
. затвердження в установленому порядку за умови наявності фінансування.

7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання Програми 
покласти на начальника відділу соціального захисту населення виконавчого

^§^¥ф^шіення покласти на постійну комісію з планово -

Вяйислав ЛЮБИМЕНКО



Додаток
до рішенням сільської ради 
від 10 лютого 2023 року №3

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СТЕПНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ПІДТРИМКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, МОБІЛІЗОВАНИХ ДЛЯ 

ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, 

УЧАСНИКІВ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ,

НА 2023-2025 РОКИ

1. Паспорт
цільової Програми підтримки військовослужбовців, мобілізованих для 

проходження військової служби на особливий період, учасників операції 
Об’єднаних сил та членів їх сімей, на2023-2025 роки

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Відділ соціального захисту населення Степненської 
сільської ради

2. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення Степненської 
сільської ради

3. Відповідальний 
виконавець Програми

Виконавчий комітет Степненської сільської ради

4. Термін реалізації 
Програми

2023-2025 роки

5. Джерела фінансування Місцевий бюджет
6. Обсяг фінансування 

всього, тис.грн., в 
тому числі за роками

Всього: 358,5 тис. грн.; 
в т.ч. 2023 р. - 115,5 тис. грн.

2024 р. - 120,0 тис. грн.
2025 р. - 123,0 тис. грн.

2. Визначення проблеми, 
на розв’язання якої спрямована Програма

Цільова Програма підтримки військовослужбовців, мобілізованих для 
проходження військової служби на особливий період, учасників операції Об’єднаних 
сил та членів їх сімей -  мешканців, які постійно проживають на території 
Степненської сільської ради (далі -  Програма) -  це комплекс заходів, що виконується 
на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки 
військовослужбовців, мобілізованих для проходження військової служби на 
особливий період, учасників операції Об’єднаних сил (далі -  ООС) і членів їх родин, 
для вирішення соціально-побутових і матеріальних потреб.

3. Надання матеріальної допомоги
В умовах проведення в Україні ООС виникає необхідність надання додаткових 

соціальних гарантій особам, які мобілізовані для проходження військової служби на



особливий період та виконують обов’язки військової служби, пов’язані із захистом 
Батьківщини, учасникам ООС та членам їх сімей у частині надання матеріальної 
допомоги.

У таких умовах підтримання морально-психологічного стану вищезазначеної 
категорії осіб, забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна 
підтримка дозволить зменшити вплив стресових ситуацій на осіб, які мобілізовані для 
проходження військової служби на особливий період, учасників ООС та членів їх 
сімей, а також надасть можливість сприяти у наданні відповідної допомоги у 
формуванні навичок безпечної поведінки, соціальній підтримці учасників ООС та 
членів їх сімей.

4. Визначення мети Програми

Метою Програми є підтримка осіб, які мобілізовані для проходження 
військової служби на особливий період, виконують службові обов’язки пов’язані із 
захистом незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, учасників 
ООС та членів їх сімей.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. 
Окрім цього, фінансування може здійснюватись за рахунок інших джерел, не 
заборонених законодавством. Сума коштів на реалізацію Програми може 
коригуватись виходячи з фінансових можливостей бюджету.

Термін дії Програми: 2023-2025 роки.

6. Ресурсне забезпечення Програми

Джерела фінансування Витрати на виконання Програми, тис.грн.
Місцевий бюджет 358,5

7. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є надання особам, на яких поширюється її дія, 
відшкодування витрат на поховання загиблих учасників ООС та військовослужбовців, 
які проходили військову службу по мобілізації на особливий період, надання 
матеріальної допомоги членам сім’ї загиблого учасника в ООС, надання матеріальної 
допомоги у разу поранення військовослужбовцям, що проходять військову службу по 
мобілізації на особливий період, надання матеріальної допомоги особам, для 
вирішення соціально-побутових потреб.

Виконання Програми дасть змогу:
посилити соціальний захист військовослужбовців, мобілізованих 

для проходження служби на особливий період, учасників ООС та членів їх сімей;
забезпечити матеріальною допомогою військовослужбовців, мобілізованих для 

проходження служби на особливий період, учасників ООС та членів їх сімей; 
сформувати позитивне ставлення до військовослужбовців.



8. Напрями діяльності та заходи Програми

№
з/п

Перелік заходів Програми Виконавці Джерела
фінансу

вання

Всього,
тис.грн.

2023 р., 
тис.грн

2024 р., 
тис.грн.

2025 р., 
тис.грн

Очікуваний результат

1 . Надання матеріальної допомоги 
для проведення поховання 
загиблих учасників операції 
Об’єднаних сил та 
військовослужбовців, які 
загинули (померли) під час 
проходження військової служби 
на особливий період чи участі в 
ООС

Виконавчий
комітет

Степненської 
сільська рада

Місцевий
бюджет

133,5 40,5 45,0 48,0 Підтримка сім’ї учасників 
ООС та 
військовослужбовців, 
мобілізованих для 
проходження військової 
служби на особливий 
період

2. Надання матеріальної допомоги 
членам сім’ї загиблих учасників 
операції Об’єднаних сил та 
військовослужбовців, які 
загинули (померли) під час 
проходження військової служби 
на особливий період, для 
встановлення пам’ятника та 
впорядкування могили .

Виконавчий
комітет

Степненської 
сільська рада

Місцевий
бюджет

90,0 30,0 30,0 30,0 Підтримка сім’ї загиблого 
учасника ООС

3. Надання матеріальної допомоги 
у разі поранення 
військовослужбовцям, що 
проходять військову службу по 
мобілізації на особливий період 
чи участі в ООС

Виконавчий
комітет

Степненської 
сільська рада

Місцевий
бюджет

135,0 45,0 45,0 45,0 Підтримка
військовослужбовців, які 
мобілізовані для 
проходження військової 
служби на особливий 
період та учасників ООС

Разом 358,5 115,5 120,0 123,0



9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організацію, координацію виконання програми здійснює відділ соціального 
захисту населення виконавчого комітету Степненської сільської ради, а контроль -  
Степненський сільський голова Любименко В.М.

Секретар сільської ради Анжела РЯБОКОНЬ



Порядок
надання матеріальної допомоги для проведення поховання загиблих учасників 

операції Об’єднаних сил та військовослужбовців, 
які загинули (померли) під час проходження військової служби 

на особливий період чи участі в ООС

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків з місцевого бюджету 
щодо надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників операції 
Об’єднаних сил для проведення поховання загиблих учасників ООС та 
військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової 
служби на особливий період чи участі в ООС.

2. Сума коштів на надання матеріальної допомоги для проведення поховання 
загиблих учасників операції Об’єднаних сил та військовослужбовців, які загинули 
(померли) під час проходження військової служби на особливий період чи участі в 
ООС, становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених 
на 1 січня поточного року.

3. Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників в ООС 
для проведення поховання загиблих учасників ООС та військовослужбовців, які 
загинули (померли) під час участі в ООС здійснюється (частково) за рахунок коштів 
місцевого бюджету шляхом перерахування коштів на рахунок заявника, на підставі 
наступних документів:

-  заява довільної форми, із зазначенням письмової згоди на обробку 
персональних даних, про надання матеріальної допомоги члену сім’ї 
загиблого учасника ООС для проведення поховання загиблих учасників 
операції Об’єднаних сил та військовослужбовців, які загинули (померли) під 
час проходження військової служби на особливий період чи участі в ООС;

-  копія паспорта особи, яка подає заяву;
-  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
-  копія довідки компетентного органу про безпосередню участь особи в ООС, 

забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України;

-  копія свідоцтва про смерть особи (з пред’явленням оригіналу) та документ, 
що підтверджує смерть внаслідок участі в ООС;

-  копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтва про 
одруження, свідоцтва про народження);

-  реквізити рахунку банку, за якими здійснюється перерахування коштів. 
Документи подаються до відділу соціального захисту виконавчого комітету

Степненської сільської ради.

Секретар сільської ради Анжела РЯБОКОНЬ



Порядок
надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих 
учасників операції Об’єднаних сил для встановлення 

пам’ятників та впорядкування могил

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків з міського бюджету 
щодо надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників операції 
Об’єднаних сил для встановлення пам’ятників та впорядкування могил.

2. Компенсація встановлюється у розмірі, що одночасно відповідає таким
вимогам: 50% від загальної вартості пам’ятника, його встановлення та
облаштування місця поховання, але не більше 12 000 гривень.

3. Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників операції 
Об’єднаних сил для встановлення пам’ятників та впорядкування могил 
здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету шляхом перерахування коштів 
на рахунок заявника, на підставі наступних документів:

-  заява довільної форми, із зазначенням письмової згоди на обробку 
персональних даних, про надання матеріальної допомоги члену сім’ї 
загиблого учасника операції Об’єднаних сил для встановлення пам’ятника та 
впорядкування могили;

-  копія паспорта особи, яка подає заяву;
-  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
-  копія довідки компетентного органу про безпосередню участь особи в ООС, 

забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України;

-  копія свідоцтва про смерть особи (з пред’явленням оригіналу) та документ, 
що підтверджує смерть внаслідок участі у ООС;

-  копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтва про 
одруження, свідоцтва про народження);

-  документи, що підтверджують вартість виготовлення пам’ятника, його 
встановлення, вартість матеріалів та робіт, необхідних на облаштування місця 
поховання;

-  реквізити рахунку банку, за якими здійснюється перерахування коштів. 
Документи подаються до відділу соціального захисту населення виконавчого

комітету Степненської сільської ради.

Секретар сільської ради Анжела РЯБОКОНЬ



Порядок
надання матеріальної допомоги у разі поранення військовослужбовцям, що 

проходять військову службу по мобілізації на особливий період

1. Матеріальна допомога надається учасникам ООС внаслідок поранення, 
контузії, одержаних під час участі в ООС або особам, які мобілізовані для 
проходження військової служби на особливий період та виконували обов’язки 
військової служби по захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності 
України, у разі отримання ними легкої степені поранення, контузії, травми при 
виконанні обов’язків військової служби, пов’язаних із захистом Батьківщини, що 
спричинила до тривалої втрати працездатності, у розмірі 2 500 (Дві тисячі п’ятсот) 
грн. через відділення банків на підставі наступних документів:

-  заяви;
-  копії паспорта;
-  копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
-  документа, що підтверджує мобілізацію для проходження військової служби 

на особливий період або безпосередню участь в ООС, зокрема, довідок, виданих 
командирами (начальникам) військових частин (органів, підрозділів), керівниками 
інших уповноважених установ або керівниками підприємств, установ, організацій, 
закладів, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, 
підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали 
особи;

-  документа, що підтверджує підстави для надання допомоги (належним чином 
оформленої медичної довідки про лікування в медичних закладах внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва, травми, отриманих у ході проведення ООС чи 
висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності та ступеню 
втрати працездатності з зазначенням причини втрати працездатності або витяг з 
наказу з викладенням обставин поранення та військовий квиток з відповідними 
відмітками про поранення, контузію, каліцтво, травму);

-  реквізитів рахунку банку, за якими здійснюється перерахування коштів.
Документи подаються до відділу соціального захисту населення виконавчого

комітету Степненської сільської ради.
За потреби виконавчий комітет Степненської сільської ради може 

направлятись додаткові запити з метою уточнення факту поранення, контузії чи 
травми отриманих учасником ООС чи військовослужбовцем, мобілізованим для 
проходження військової служби на особливий період. У разі виникнення спірних 
питань щодо надання зазначеної допомоги, за поданням відділу соціального захисту 
населення сільської ради, питання виноситься на розгляд постійної комісії з 
планово-бюджетних питань, соціального захисту та законності.

2. Матеріальна допомога надається учасникам ООС або 
військовослужбовцям, мобілізованим для проходження військової служби на 
особливий період, внаслідок отримання тяжкої степені поранення, втрати кінцівок, 
органів зору при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), 
пов’язаних із захистом Батьківщини, участю в операції Об’єднаних сил у розмірі 
5000 (П’ять тисяч) грн. через відділення банків на підставі наступних документів:



-  заяви;
-  копії паспорта;
-  копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
-  документа, що підтверджує мобілізацію для проходження військової служби 

на особливий період або безпосередню участь в ООС, зокрема, довідок, виданих 
командирами (начальникам) військових частин (органів, підрозділів), керівниками , 
інших уповноважених установ або керівниками підприємств, установ, організацій, 
закладів, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), 
установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи;

-  документа, що підтверджує підстави для надання допомоги (належним чином 
оформленої медичної довідки про лікування в медичних закладах внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва, травми отриманих в ході проведення ООС чи 
висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності та ступеня 
втрати працездатності з зазначенням причини втрати працездатності або витяг з 
наказу з викладенням обставин поранення та військовий квиток з відповідними 
відмітками про поранення, контузію, каліцтво, травму);

-  реквізитів рахунку банку, за яким здійснюється перерахування коштів.
Документи подаються до відділу соціального захисту населення виконавчого

комітету Степненської сільської ради.
За потреби, виконавчий комітет Степненської сільської ради , може 

направлятись додаткові запити з метою уточнення факту поранення, контузії чи 
травми отриманих учасником ООС або військовослужбовцем, мобілізованим для 
проходження військової служби на особливий період. У разі виникнення спірних 
питань щодо надання зазначеної допомоги, за поданням відділу соціального захисту 
населення сільської ради, питання виноситься на розгляд постійної комісії з 
бюджетних питань та соціального захисту.

3. Підстави, за якими призначення і виплата одноразової грошової допомоги 
передбаченої п. 1,2, цього порядку не здійснюються, якщо загибель (смерть), 
поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата 
працездатності без встановлення інвалідності є наслідком:

а) вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
б) вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного 

сп'яніння;
в) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму 

здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, 
встановленого судом);

г) подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і 
виплати одноразової грошової допомоги.

Секретар сільської ради Анжела РЯБОКОНЬ


