
1 УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Восьме демократичне скликання 

Двадцята (позачергова) сесія
РІШЕННЯ

від 09.02.2022.№432-20/2022
смт. Перегінське
Про затвердження Програми підтримки сімей загиблих, 
постраждалих учасників Революції гідності чи перебували 
у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції в районах її проведення, чи у здійснення заходів 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення 
їх здійснення на 2022-2026 роки та Порядків надання 
матеріальної допомоги відповідно до Програми

Відповідно до Указу Президента України від 30.04.2018 р. № 116/2018 « Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України» від 30 квітня 2018 року « Про 
широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», 
ПКМУ від 10.05.2014 року № 35 « Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 № 413» у відповідності до п.22 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні », селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програми підтримки сімей загиблих,постраждалих учасників Революції 

гідності, учасників бойових дій, які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучилися і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, чи у 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпечення їх здійснення на 2022-2026 роки, виклавши її в редакції , 
що додається (додаток 1).

2. Затвердити Порядки надання матеріальної допомоги учасникам Революції гідності, 
учасників бойових дій, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 
формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, та інших громадян, які залучилися і брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції в районах її проведення, чи у здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх 
здійснення

3. Фінансовому відділу селищної ради, виходячи з можливостей дохідної частини 
селищного бюджету, передбачити кошти на виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконання рішення покласти на заступника селищного голови з питань 
діяльності виконавчої ради В. Глинку та постійну комісію з питань освіти, молоді та 
спорту, культури, охорони здоров’я і соціальної політики О. Федорак.
Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Перегінської селищної ради

від 09.02.2022 № 432-20/2022

ПРОГРАМА
підтримки сімей загиблих ,постраждалих учасників Революції гідності, 

учасників бойових дій, які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, 
які залучилися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення чи у здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення

Замовник програми

Керівник програми

ПОГОДЖЕНО:

Відділ бухгалтерського 
обліку та звітності

Фінансовий відділ 
селищної ради

Відділ юридичної та 
кадрової роботи

2022 рік.

В.Дзундза

В.Глинка

І. Сорочак

Л. Вагилевич

М. Марко



Затверджено 
рішенням сесії 

Перегінської селищної ради 
від 09.02.2022 № 432-20/2022

ПАСПОРТ
селищної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 

Революції гідності, учасників бойових дій, які перебувають чи 
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 
та інших громадян, які залучилися і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення, чи у здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпечення їх здійснення

1. Ініціатори розроблення Програми: Перегінська селищна рада
2. Розробники : Відділ охорони здоров’я і соціальної політики
3. Термін реалізації Програми: 2022- 2026 роки
4. Етапи фінансування Програми: 2022- 2026 роки
5. Обсяги фінансування Програми: 1510 тис.грн..

Роки
Обсяг фінансування, тис. грн.

Всього в т.ч. за джерелами фінансування
обласний 
бюджет

місцевий 
бюджет

інші джерела

2022 220,0 220,0
2023 260,0 260,0
2024 300,0 300,0
2025 340,0 340,0
2026 390,0 390,0

Всього: 1510,0 1510,0

5. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання визначених заходів Програми підтримки сімей загиблих, 
постраждалих учасників Революції гідності, учасників бойових дій, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучилися і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції в районах її проведення, чи у 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпечення їх здійснення, а також дасть можливість таким сім’ям 

отримати підтримку щодо якісного медичного обслуговування, надання 



матеріальної допомоги, вирішення інших соціально-побутових питань.

6. Термін проведення звітності: щорічно.

Керівник Програми:
Заступник голови
Перегінської селищної ради

Замовник Програми; 
Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики



Сучасний стан проблеми

В умовах соціально-політичної нестабільності та перебігу останніх 
воєнно-політичних подій значна частина населення України, в тому числі і 
жителі Перегінської територіальної громади виступили учасником збройних 
протистоянь з метою забезпечення Конституційного ладу, демократизації 
влади та утвердження Європейських цінностей в державі.

Активна участь жителів Перегінської територіальної громади у 
підтримці Євромайдану супроводжувалась трагічними наслідками.

Не меншим драматизмом для жителів громади відзначився період 
проведення антитерористичної операції (далі - АТО/ООС) в східних 
областях України. Більшість цих героїв - це молоді, амбітні, життєрадісні 
люди, що в ім’я Батьківщини та майбутнього добробуту своїх близьких і 
всього населення України пожертвували своїм життям та здоров’ям. Тому, 
для встановлення авторитетності державного устрою влади, формування 
системи європейських цінностей та підтвердження суспільної поваги й шани, 
виникає необхідність затвердження відповідної Програми як фактора 
реалізації ідеалів тих, хто загинув і постраждав під час масових акцій 
громадського протесту, військовослужбовців та працівників правоохоронних 
органів, а також членів добровольчих загонів в АТО

II. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є визнання та належна оцінка проявленого героїзму 
загиблих та постраждалих під час боротьби за демократичні цінності, 
свободу і незалежність держави у протистоянні з диктатурою і тероризмом 
шляхом надання фінансової допомоги та підвищення соціальних стандартів 
для сімей загиблих Героїв Небесної сотні, військовослужбовців і працівників 
правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які є учасниками 
бойових дій в АТО.

Основні завдання Програми сприяти всебічному наданню допомоги 
сім’ям постраждалих і загиблих учасників Революції гідності, 
військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів 
добровольчих загонів, які брали участь у проведенні АТО/ООС, покращенню 
рівня їхнього життя, покращенню матеріально-побутового, соціально- 
психологічного мікроклімату в родинах шляхом впровадження додаткових 
соціальних гарантій та адресних допомог.

III. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми буде здійснюватися в межах видатків, 
передбачених в селищному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством України.



IV. Очікувані результати
Виконання визначених Програмою заходів (додаються) поліпшить 

соціальний захист сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій 
громадського протесту, військовослужбовців і працівників правоохоронних 
органів та членів добровольчих загонів, які брали участь в АТО/ООС, а 
також дасть можливість таким сім’ям отримати підтримку щодо якісного 
медичного обслуговування, надання матеріальної допомоги, вирішення 
інших соціально-побутових питань.

V. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація роботи з виконання Програми покладається на відділ 

охорони здоров’я і соціальної політики.
Внесення змін до Програми здійснюється відділом охорони здоров’я і 

соціальної політики, з послідуючим затвердженням на сесії Перегінської 
селищної ради.



Додаток 1
до рішення сесії 
Перегінської селищної ради 
від 09.02.2022 №432-20/2022

Перелік
заходів, джерела та обсяги фінансування програми підтримки сімей загиблих ,постраждалих учасників Революції 

гідності, учасників бойових дій, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучилися і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення чи у здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, забезпечення їх здійснення

№ 
з/п

Найменування заходу Виконавець
Термін

виконання

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.
пів. Очікувані результати

всього

в т.ч за джерелами
держав

ний
бюджет

облас
ний 

'бюджет

Місцева 
й 

г бюджет

інші
дже
рела

і. Організаційно-правове забезпечення
1.1 Забезпечення функціонування

Єдиного реєстру осіб та обліку 
одержувачів послуг і допомог, 
наданих з бюджетів усіх рівнів та 
інших джерел фінансування

Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики

2022
2023
2024
2025
2026

Моніторинг стану
соціальної підтримки

1.2 Відзначення пам’ятних дат, інших 
державних свят, пов’язаних з цими 
подіями, приурочуючи до цих дат 
відповідні заходи

Відділ культури селищної 
ради

2022
2023
2024
2025
2026

в межах 
коштори 

сних 
призначе 

нь

Підвищення громадської 
та патріотичної свідо
мості районної громади



1.3

/

Створення усіх необхідних умов 
для безперешкодного доступу 
громадян до інформації, щодо 
виконання даної програми

Адміністратор сайту 2022
2023
2024
2025
2026

Отримання інформації 
про стан реалізації
заходів програми

1.4 Надання безоплатної правової
допомоги щодо захисту порушених 
прав членів сімей загиблих,
постраждалих учасників Революції 
гідності, учасників бойових дій, осіб, 
які перебувають чи перебували у 
складі добровольчих формувань, що 
утворилися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали 
безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах 
її проведення

Виконком селищної ради, 
відділ юридично-кадрової 
роботи селищної ради 2022

2023

2024

2025

2026

Я|

Надання сім’ям
юридичних консультацій 
та .. роз’яснень,
юридичний супровід

2. Соціальна підтримка сімей загиблих (постраждалих) учасників Революції гідності, учасників бойових дій, які перебувають 
чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучилися і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції в районах її проведення чи у здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення

2.1 Надання допомоги у зв’язку із 
втратою члена сім’ї, загиблого під 
час участі в масових акціях
громадського протесту

Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики

2022
2023
2024
2025
2026

+ в межах 
коштори 

сних 
призначе 

нь

Матеріальна підтримка 
сімей

2.2 Забезпечення надомним обслу
говуванням одиноких
непрацездатних батьків, діти яких 
загинули під час масових акцій

Територіальний центр 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)

2022
2023
2024
2025

<
Надання необхідних
соціальних послуг



громадського протесту 2026
3. Соціальна підтримка учасники 

' забезпечення здійснення заходів із з 
Фе

з проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, 
іабезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
дерації у Донецькій та Луганській областях та членів їх лмей

3.1 Надання матеріальної допомоги Відділ охорони здоров’я і 2022 65 65 Матеріальна підтримка
сім’ям учасників АТО соціальної політики , 2023 70 70 сімей

Акція «Шкільний виконком селищної ради 2024 80 80
портфелик» 2025 90 90 **

Акція «Великодній кошик» 
- Акція «Святий Миколай»

2026 100 100

3.2 Надання матеріальної допомоги Відділ охорони здоров’я і 2022 25 25 Матеріальна підтримка
учасникам АТО з нагоди Дня соціальної політики, 2023 зо ЗО сімей
Незалежності виконком селищної ради 2024 35 35

2025 40 40
2026 50 50

3.3 Надання матеріальної допомоги Відділ охорони здоров’я і 2022 25 25 , Матеріальна підтримка
учасникам АТО з нагоди дня соціальної політики, 2023 зо зо сімей
захисника і захисниці України виконком селищної ради 2024 35 35

2025 40 40
2026 50 50

3.4 Надання матеріальної допомоги Відділ охорони здоров’я і 2022 10 10 Матеріальна підтримка
учасникам АТО/ООС та членам їх соціальної політики, 2023 15 15 сімей
сімей яким проведено медичне виконком селищної ради 2024 20 20
оперативне втручання. 2025 25 25

2026 зо зо



3.5

/

Забезпечення учасників АТО\ 
ООС та їхніх сімей безкоштовним 
твердим паливом в розмірі 5 м.куб.

Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики, 
виконком селищної ради

2022
2023
2024
2025
2026

75
90
100
110
120

65
90
100 
ПО
120

Матеріальна підтримка 
сімей

3.6 Надання пільг з оплати житло- 
комунальних послуг у розмірі 75 
відсотків в межах державних 
соціальних нормативів

Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики, 
виконком селищної ради

2022-
2026

в межах 
коштори 

сних 
іризначе 

нь

в межах 
кошторис 

них 
признане 

нь

Поліпшення 
соціального захисту
сімей учасників
АТО\ООС ’

3.7 Фінансування культурно-масових, 
спортивних заходів, вечорів
пам’яті, екскурсійних поїздок та 
інше

Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики, 
виконком селищної ради

2022
2023
2024
2025
2026

20
25
зо
35
40

20
25
30 **'
35
40

*•

Залучення учасників
АТО\ООС до участі в 
реалізації державної
соціальної політики

4. Розвиток системи спортивної реабілітації учасників проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у 
період її проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їх сімей

4.1 Сприяння у наданні фізкультурно- 
оздоровчих послуг та послуг із 
фізкультурно-спортивної 
реабілітації для учасників
АТО\ООС, насамперед для осіб з 
інвалідністю з їх числа

Відділ освіти, молоді, 
спорту, відділ охорони 
здоров’я і соціальної 
політики, виконком 
селищної ради

2022
2023
2024
2025
2026

в межах 
коштори 

сних 
іризначе 

нь

в межах 
кошторис 

них 
признане 

нь

Створення умов для 
залучення учасників 
АТО\ООС до 
фізкультурно-спортивної 
реабілітації

4.2 Організація проведення
фізкультурно-спортивних заходів 
серед учасників АТО\ООС

Відділ освіти, молоді, 
спорту, відділ охорони 
здоров’я і соціальної 
політики, виконком 
селищної ради

2022
2023
2024
2025
2026

в межах 
коштори 

сних 
іризначе 

нь

в межах 
кошторис 

них 
признане 

нь

Участь учасників
АТОЮОС у
фізкультурно- 
спортивних заходах

Начальник відділу охорони здоров’я і соціальної політики Віра Дзундза



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Перегінської селищної ради
від 09.02 .2022 № 432-20/2022

Порядок 
надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності учасникам 
Революції гідності, учасникам бойових дій, які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 

та інших громадян, які залучилися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення, чи у здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпечення їх здійснення

1. Порядок встановлює механізм призначення та виплати матеріальної 
допомоги для учасників антитерористичної операції (надалі АТО/ООС) та їх 
сім’ям до Дня Незалежності.

2. Право на отримання матеріальної допомоги до Дня Незалежності мають 
учасники АТО/ООС, які зареєстровані і проживають на території 
Перегінської селищної ради, члени їх сімей та уповноважені члени сімей 
загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих 
під час участі в АТО/ООС:
- для неодружених - батьки, дід, баба (у випадку, якщо батьків немає);
- для одружених - дружина чи повнолітні діти.

3. Матеріальна допомога для учасників антитерористичної операції (надалі 
АТО) та їх сім’ям до Дня Незалежності виплачується в розмірі Ітис. грн. 
(одна тисяча грн.)

4. Для отримання матеріальної допомоги до Дня Незалежності учасник 
АТО/ООС або уповноважена ним особа, член сім’ї загиблого під час участі в 
АТО/ООС, до 18 серпня поточного року уточнює у відділі охорони здоров’я 
і соціальної політики відомості про реєстрацію місця проживання та рахунок 
у банку.

5. Перерахування матеріальної допомоги до Дня Незалежності здійснюється 
відділом охорони здоров’я і соціальної політики з місцевого бюджету.

6. Ведення обліку осіб, що мають право на таку виплату та проведення 
роз’яснювальної роботи про можливість її отримання покладається на відділ 
охорони здоров’я і соціальної політики.



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Перегінської селищної ради
від 09.02. 2022 №432-20 /2022

Порядок 
надання матеріальної допомоги сім’ям учасникам Революції гідності, 

учасникам бойових дій, які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, 
які залучилися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, чи у здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпечення їх здійснення

1. Порядок встановлює механізм призначення та виплати матеріальної 
допомоги для учасників антитерористичної операції (надалі АТО) та їх 
сім’ям.

2. Право на отримання матеріальної допомоги мають учасники АТО, які 
зареєстровані та проживають на території Перегінської селищної ради та 
члени їх сімей:
- для неодружених - батьки, дід, баба (у випадку, якщо батьків немає);
- для одружених - дружина чи повнолітні діти.

2.1. Селищна акція «Великодній кошик»:
- учасники АТО та члени їх сімей;

2.2. Селищна акція «Шкільний портфелик»:
- сім’ї учасників АТО, у яких виховуються діти шкільного віку;

2.3. Селищна акція «Святий Миколай іде до дітей»:
- сім’ї учасників АТО, у яких виховуються неповнолітні діти (від 0 до 18 
років).

3. Для отримання матеріальної допомоги учасник АТО або уповноважений 
член сім’ї надає (один раз, поновлюється у випадку змін) до селищної ради 
наступні документи:
- довідка про склад сім’ї;
- копія паспорта (1,2, сторінка про місце реєстрації) або тимчасової посвідки 
на проживання;
- копія картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової



картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- копія документу, що посвідчує безпосередню участь в проведенні 
АТО;

- копії свідоцтва про народження дітей;
- згода на обробку персональних даних;
- довідка про відкритий рахунок в банку.

*

4. Відділ охорони здоров’я і соціальної політики узагальнює зібрані пакети 
документів, формує список отримувачів матеріальної допомоги, завіряє та 
здійснює виплати.

5. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога покладається 
на відділ охорони здоров’я і соціальної політики.

6. Постійна комісія селищної ради з питань планування бюджету та фінансів 
надає рекомендації щодо розміру матеріальної допомоги передбаченої п.3.1 
Переліку заходів, джерел та обсягів фінансування селищної Програми 
підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції гідності, 
учасників бойових дій, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 
формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучилися і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, 
чи у здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпечення їх здійснення.



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
Перегінської селищної ради

від 09.02 .2022 № 432-20/2022
Порядок

надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, які брали участь 
в антитерористичній операції, в операції Об’єднаних сил (ООС), яким 

проведено оперативне медичне втручання відповідно до програми 
підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції гідності, 

учасників бойових дій, які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань,7що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, 
які залучилися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, чи у здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпечення їх здійснення, яким проведено медичне 

оперативне втручання

1. Порядок встановлює механізм призначення та виплати матеріальної 
допомоги як відшкодування витрат за проведене медичне оперативне 
втручання учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній 
операції, в операції Об’єднаних сил (ООС) та членів їх сімей .

2. Право на отримання матеріальної допомоги, як відшкодування 
витрат за оперативне втручання мають особи з інвалідністю внаслідок війни 
і учасники бойових дій, що брали участь в антитерористичній операції, в 
операції Об’єднаних сил (ООС), їхні дружини, неповнолітні діти, батьки, які 
зареєстровані та проживають на територї Перегінської селищної ради.

3. Для отримання матеріальної допомоги заявник з числа учасників 
АТО/ООС чи членів його сім’ї або уповноважений представник подає до 
Перегінської селищної ради наступні документи:
- заяву про надання допомоги довільної форми;
- копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника 
бойових дій;
- копію паспорта та картки платника податків заявника (при наявності 
оригіналів);
- копії документів, що підтверджують факт проведення медичного 
оперативного втручання особам, зазначеним у п. 2 цього Порядку та 
здійснення ними оплати вартості проведеної операції (при наявності 
оригіналів);
- інформацію про діючий особистий рахунок в банківській установі.

4. Рішення про здійснення виплати чи відмову у її наданні та 
визначення розміру виплати здійснюється бюджетною комісією селищної 
ради.



5. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється відділом 
охорони здоров’я і соціальної політики селищної ради шляхом перерахунку 
коштів на особовий рахунок заявника, відкритий в банківській установі.



Затверджено 
рішенням сесії селищної ради 
від 09.02.2022_№432-20 /2022

Порядок
надання матеріальної допомоги з нагоди Дня захисника України 

учасникам АТО/ ООС

1. Порядок встановлює механізм призначення та виплати матеріальної 
допомоги для учасників антиіерористичної операції (надалі АТО-ООС) та їх 
сім’ям з нагоди святкування Дня захисника.

2. Право на отримання матеріальної допомоги мають учасники АТО/ООС, 
які зареєстровані і проживають на території Перегінської селищної ради, 
члени їх сімей та уповноважені члени сімей загиблих або померлих внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в АТО/ООС:
- для неодружених - батьки, дід, баба (у випадку, якщо батьків немає);
- для одружених - дружина чи повнолітні діти.

3. Матеріальна допомога для учасників антитерористичної операції (надалі 
АТО) та їх сім’ям з нагоди Дня захисника України виплачується в розмірі 
1 тис. грн. (одна тисяча грн.)

4. Для отримання матеріальної допомоги з нагоди Дня захисника учасник 
АТО/ООС або уповноважена ним особа, член сім’ї загиблого під час участі в 
АТО/ООС, до 14 жовтня поточного року уточнює у відділі охорони здоров’я 
і соціальної політики відомості про реєстрацію місця проживання та рахунок 
у банку.

5. Перерахування матеріальної допомоги до Дня захисника здійснюється 
відділом охорони здоров’я і соціальної політики з місцевого бюджету.

6. Ведення обліку осіб, що мають право на таку виплату та проведення 
роз’яснювальної роботи про можливість її отримання покладається на відділ 
охорони здоров’я і соціальної політики.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії 
Перегінської селищної ради 

4 від 09.02.2022 А 432-20 2022

Порядок 
забезпечення безкоштовним твердим паливом учасників АТО ООС та їх 
сімей відповідно до програми підтримки сімей загиблих .постраждалих 

учасників Революції гідності, учасників бойових дій, які перебувають чи 
перебували у складі добровольчих формувань, шо утворилися для 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 
та інших громадян, які залучилися і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення, чи у здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпечення їх здійснення

1. Порядок встановлює механізм безкоштовного забезпечення твердим 
паливом учасників антитерористичної операції (надалі АТО/ООС) та їх 
сімей, для підготовки до осінньо-зимового періоду, незалежно від факту 
отримання субсидій, пільг та виду опалення будинку.

2. Право на безкоштовне отримання твердого палива мають учасники 
АТО/ООС, які зареєстровані та проживають на території Перегінської 
селищної ради або члени їх сімей, та уповноважені члени сімей загиблих або 
померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час 
участі в АТО:

- для неодружених - батьки, дід, баба (у випадку, якщо батьків немає);
- для одружених - дружина чи повнолітні діти.

3. Для отримання твердого палива учасник АТО/ООС або член сім’ї, 
уповноважений член сім’ї надає до Перегінської селищної ради 
наступні документи:

- заяву про забезпечення твердим паливом;
- довідку про склад сім’ї;
- копію паспорта (1,2, сторінка про місце реєстрації) або тимчасової 

посвідки на проживання;
- копію картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- копію документу, що посвідчує безпосередню участь в АТО;
' - згоду на обробку персональних даних.



3.1 Учасники АТО забезпечуються твердим паливом в 
Осмолодському лісгоспі.

4. Відділ охорони здоров’я і соціальної політики виді-: довідку про 
право на забезпечення безкоштовним твердим паливом.

5. Надавачі послуг для отримання відшкодування наді-: ть інформацію 
про забезпечених твердим паливом учасників АТО ( акти взаємозвірки 
розрахунків).

6. Оплата за тверде паливо надавачам послуг здійснюється через відділ 
охорони здоров’я і соціальної політики за рахунок коштів . які передбачені 
Програмою .


