
          
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 Восьма сесія, 

Перше пленарне засідання 

 VIII скликання 

«_15 » вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 991 

 

Про Програму соціальної підтримки 

учасників АТО/ООС, родин 

загиблих, померлих, зниклих 

безвісти учасників АТО/ООС та 

Героїв Небесної Сотні на 2021 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

рішення Житомирської обласної ради  другої сесії VІІІ скликання від 24.12.2020 №31, зі 

змінами , внесеними згідно з рішенням обласної ради від 27.05.2021 №77, враховуючи 

рекомендації постійної комісії селищної ради з  гуманітарних питань, регламенту, законності, 

депутатської діяльності та етики,   селищна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, 

померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік (далі 

Програма) згідно з додатком 1. 

  

2.Затвердити Порядок використання коштів  бюджету Ємільчинської селищної територіальної 

громади, передбачених на виконання заходів Програми, згідно з додатком 2. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з  

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики.     

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про Програму соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, 

зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік»» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1      

до рішення  8 сесії , першого 

пленарного засідання селищної ради 

VІІІ скликання  

від  15.09.2021 № 991 

 

 

ПРОГРАМА 

соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих 

безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік  

 

1. Загальна характеристика Програми  

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Ємільчинська селищна рада 

2. Дата, номер і назва 

нормативного документа  

про необхідність 

розроблення Програми 

Указ Президента України від 18 березня 2015 року№ 150/2015 

«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції», Стратегія розвитку Житомирської 

області на період до 2027 року (п 3.2.4. Сприяння професійній 

адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп 

населення, учасників АТО/ООС та внутрішньо-переміщених 

осіб), затверджена рішенням обласної ради від 18.12.2019 № 1722 

зі змінами, внесеними згідно з рішенням Житомирської обласної 

ради від 24.12.2020  № 16 

3. Розробник Програми  Відділ соціального захисту Ємільчинської    

 селищної ради 

4. Співрозробники Програми Відділи: культури та туризму; освіти, молоді та спорту; КНП 

ЦПМСД; КНП Ємільчиськалікарня 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділи: соціального захисту; культури та туризму; освіти молоді 

та спорту; 

6. Учасники Програми Відділи: соціального захисту;  культури та туризму; освіти, 

молоді та спорту; КНП ЦПМСД; КНП Ємільчиська лікарня; 

Ємільчинський районний військовий комісаріат; Житомирський 

обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат 

7. Термін реалізації 

Програми 

2021 рік 

8. Джерело 

фінансування Програми 

Державний, обласний  та місцеві бюджети 

 

Програму розроблено на виконання завдань, визначених Указом Президента України від 

18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції», та Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 

року (п 3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, 

маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньо-переміщених осіб), 

затвердженої  рішенням обласної ради від 18.12.2019  № 1722 зі змінами, внесеними згідно з 

рішенням Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 16 

Програмою передбачено комплекс заходів, спрямованих на соціальну адаптацію та 

фінансову підтримку учасників АТО/ООС, родин  загиблих, померлих, зниклих безвісти 

учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні через посилення адресності при її наданні, а 

також проведення заходів у рамках відзначення визначних та пам’ятних дат, культурно-

мистецьких, спортивно-масових заходів за участю ветеранів війни та членів їх сімей,  сімей 

загиблих, померлих учасників АТО/ООС та професійну реадаптацію учасників АТО/ООС, 

Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб. 



Програму розроблено з урахуванням пропозицій селищної ради, громадських 

організацій. 

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

 

На  даний час у Ємільчинській громаді обліковується  389 учасників бойових дій з числа 

учасників АТО/ООС,  79 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 2 родин (3 членів сімей) 

загиблих, померлих  військовослужбовців-учасників АТО/ООС та 2 родини Героїв Небесної 

Сотні. 

Внаслідок тривалого військового конфлікту актуальність розроблення і прийняття цієї 

Програми зумовлена необхідністю забезпечення комплексної підтримки та охоплення 

соціальним супроводом зазначеної категорії громадян, надання медичної допомоги, 

здійснення заходів щодо відновлення їх психоемоційного стану, соціальної адаптації та 

повернення до активного громадського життя у цивільному середовищі. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є :  

- забезпечення лікування, санаторно-курортного лікування, медичної реабілітації, 

стоматологічного (хірургічне, терапевтичне та ортопедичне) та онкологічного лікування 

учасників АТО/ООС, Революції Гідності, родин  загиблих, померлих, зниклих безвісти  

учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні; 

- матеріальна підтримка родин загиблих, померлих,  зниклих безвісти   учасників 

АТО/ООС та  Героїв Небесної Сотні; 

- проведення заходів у рамках відзначення визначних та пам’ятних дат, культурно-

мистецьких, спортивно-масових заходів за участю ветеранів війни та членів їх сімей,  родин 

загиблих, померлих, зниклих безвісти   учасників АТО/ООС  та  Героїв Небесної Сотні; 

-  відновлення та вдосконалення професійних навичок учасників АТО/ООС, Революції 

Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, спрямованих на сприяння 

підприємницької ініціативи, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці 

 

4. Шляхи і засоби  розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та 

етапи виконання Програми 

 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

державного, обласного та бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади. 

За рахунок державних коштів у 2020 році оздоровлено в санаторно-курортних закладах 

України 6 осіб на загальну суму 71 928 грн та забезпечено психологічну реабілітацію 7 особам 

на  загальну суму 90 585 грн. 

Порядок використання коштів обласного бюджету для виконання окремих заходів 

Програми визначає і регулює механізм їх використання  на надання стоматологічного 

(хірургічне, терапевтичне та ортопедичне), санаторно-курортного та онкологічного  

лікування, адресної матеріальної підтримки родин загиблих, померлих, зниклих безвісти 

учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні, а також проведення заходів у рамках 

відзначення визначних та пам’ятних дат, культурно-мистецьких, спортивно-масових заходів 

за участю ветеранів війни та членів їх сімей,  родин загиблих, померлих, зниклих безвісти 

учасників АТО/ООС та  Героїв Небесної Сотні та  проходження освітньо-професійної 

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, спрямованих на сприяння 

підприємницької ініціативи учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб. 

Головним розпорядником коштів  бюджету Ємільчинської селищної територіальної 

громади, що надаються згідно з цим Порядком, та відповідальним виконавцем на надання  

стоматологічного (хірургічне, терапевтичне та ортопедичне), санаторно-курортного  та 



онкологічного лікування, одноразової адресної грошової допомоги у разі загибелі, смерті, 

зникнення безвісти учасників АТО/ООС та щорічної грошової допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань родинам загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників 

АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні є Ємільчинська селищна рада,  на  проведення заходів у 

рамках відзначення визначних та пам’ятних дат, культурно-мистецьких заходів з дозвілля  та 

спортивно-масових заходів ветеранів війни та членів їх сімей,  сімей загиблих,  померлих, 

зниклих безвісти учасників АТО/ООС – відділ культури. 

Головним розпорядником коштів субвенції з обласного бюджету для надання послуг з 

професійної реадаптації є Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, 

головними розпорядниками коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади 

– Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради. 

Фінансування видатків здійснюється відповідно до зареєстрованих юридичних та 

фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України. 

Операції, пов’язані з використанням коштів державного, обласного та місцевих 

бюджетів, здійснюються в установленому законодавством порядку. 

Учасники програми подають фінансову та бюджетну звітність у встановленому 

законодавством порядку. 

 

5. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми 

 

№ Назва напряму діяльності Найменування заходу програми 

Джерело 

фінансування 

(вид бюджету) 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

1 Медичне забезпечення 

учасників АТО/ООС та 

членів сімей загиблих 

учасників АТО/ООС, 

Революції гідності 

Лікування, реабілітація та  

санаторно-курортне лікування  

учасників АТО/ООС та членів 

сімей загиблих учасників 

АТО/ООС, Революції Гідності 

Державний  

бюджет 

У межах 

виділених  

асигнувань 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Лікування онкологічних 

захворювань 

Державний  

бюджет,   кошти 

НЗСУ 

У межах 

виділених  

асигнувань 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Стоматологічне лікування 

учасників АТО/ООС та членів 

сімей загиблих учасників 

АТО/ООС, Революції Гідності 

Обласний 

бюджет, місцеві 

бюджети 

У межах 

фінансових 

можливостей на 

умовах 

співфінансу-

вання 

2 Соціальний захист родин 

загиблих, померлих, зниклих 

безвісти учасників АТО/ООС 

та Героїв Небесної Сотні 

 

Виплата одноразової адресної  

грошової допомоги у разі 

загибелі або смерті, зникнення 

безвісти 

 

 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Виплата щорічної грошової 

допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

3 Проведення заходів у рамках 

відзначення визначних та 

пам’ятних дат 

День Соборності України Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

День вшанування  

учасників бойових   дій на 

території інших держав 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 



День Героїв Небесної  

Сотні 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

День українського 

добровольця 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

День Конституції України Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

День Державного  Прапору 

України 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

День Незалежності 

України 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

День пам’яті Захисників 

України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, 

суверенітет i територіальну 

цілісність України 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

День захисників та 

захисниць України, День 

українського козацтва 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

День Гідності та Свободи Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

4 Проведення культурно-

мистецьких заходів з 

дозвілля ветеранів війни та 

членів їх сімей, сімей 

загиблих, померлих, зниклих 

безвісти ветеранів війни 

Екскурсійна поїздка 

туристичними маршрутами по 

Житомирській області  

(харчування) 

 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Відвідування  Замку-музею 

«Радомишль» 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

5 Проведення  спортивно - 

масових заходів за участю 

ветеранів війни та членів їх 

сімей,  сімей загиблих, 

померлих,  зниклих безвісти  

ветеранів війни 

Відкритий чемпіонат області з 

футзалу  серед десантно-

штурмових військ  

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Відкритий обласний турнір з 

рукопашного бою пам’яті Героя 

України  Тараса Сенюка 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Спортивна реабілітація 

(відвідування  тренажерної  

зали) 

 

 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Спортивна реабілітація 

(відвідування басейну) 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

6 Професійна реадаптація,  

підвищення  конкуренто-

спроможності на ринку праці 

 

Проходження освітньо-

професійної підготовки, 

перепідготовки, 

підвищення кваліфікації, 

спрямованих на сприяння 

підприємницької ініціативи   

Державний 

бюджет 

У межах 

виділених  

асигнувань 

Обласний 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Місцеві 

бюджети 

Співфінансу-

вання у розмірі 50 

% 

 



 

6. Результативні показники 

 

 

 

 

 

 Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії Програми 

Значення 

показника 

2021 рік 

 

I  Показники продукту 

1 Кількість осіб, що потребують лікування  

в т.ч 

осіб 389 389 

 - стоматологічне лікування осіб 3 30 

 - онкологічне лікування осіб - 2 

 - санаторно-курортне лікування  осіб 6 23 

2 Кількість  родин загиблих або померлих, 

зниклих безвісти  учасників АТО/ООС , які 

звернулися для отримання грошової допомоги 

у зв’язку із загибеллю (смертю), зникненням 

безвісти   ветерана війни 

осіб - 2 

3  Кількість родин загиблих, померлих, зниклих 

безвісти  учасників АТО/ООС та Героїв 

Небесної Сотні, які звернулися для отримання 

щорічної грошової допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань 

осіб - 4 

4 Кількість проведених заходів із відзначення 

визначних та пам’ятних дат 

одиниць 25 25 

5 Кількість осіб, що відвідали культурно- 

мистецькі  заходи  з дозвілля 

осіб 15 15 

6 Кількість осіб, які беруть участь в спортивно 

– масових заходах 

осіб 8 8 

 

7 

Кількість осіб, які отримали  лікування, 

реабілітацію та санаторно- курортне 

лікування за рахунок державного бюджету 

осіб 6 16 

8 Кількість осіб, які отримали  послуги з 

професійної реадаптації 

осіб - 3 

ІІ  Показники ефективності 

1 Середня вартість :    

 -  стоматологічних послуг тис. грн 2,7 2,4 

 - придбання хіміопрепаратів для курсу 

онкологічного лікування 

тис. грн.  10,0 

 - санаторно-курортного лікування тис. грн. 9,4 15,0 

2 Розмір грошової допомоги  у разі загибелі або 

смерті, зникнення безвісти  ветерана війни на 

одну родину 

 

тис. грн 

30,0 30,0 

 

3 Розмір  щорічної грошової допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань  

на одну родину 

тис. грн - 10,0 

4 Гранична вартість послуг з професійної 

реадаптації на 1 особу 

тис. грн - 6,0 

 

 

 

 



7.  Координація та  контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює Відділ соціального захисту 

Ємільчинської селищної ради. 

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється в установленому 

законодавством порядку. 

 

 

 

 

Начальник відділу соціального захисту                                                   Лариса АФАНАСЬЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2      

до рішення селищної ради   

від 15.09.2021 № ___ 

 

 

Порядок  

використання коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади,  

передбачених на виконання заходів Програми 

 

І. Розгляд питань, пов’язаних із виконанням Програми 

 

Питання щодо надання грошової допомоги особам, які брали участь у антитерористичній 

операції та операції об’єднаних сил на забезпечення лікування розглядаються робочою 

групою, утвореною спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та 

голови обласної ради від 28.03.2014 № 58/18 (зі змінами), а питання надання одноразової 

грошової допомоги у разі загибелі, смерті, зникнення безвісти учасника АТО/ООС та щорічної 

грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань родинам загиблих,  померлих, 

зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні  – комісією  з надання 

одноразової грошової допомоги громадянам області, яка діє на підставі Положення, яке 

затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації від 13.04.2009 №117. 

 

ІІ. Порядок використання коштів на надання грошової допомоги для 

стоматологічного, санаторно-курортного  та онкологічного лікування 

 

1. На отримання грошової допомоги для стоматологічного (хірургічне, терапевтичне та 

ортопедичне), санаторно-курортного та онкологічного  лікування  мають право зареєстровані 

на території Житомирської області особи, які постраждали під час проведення 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил та яким установлено статус учасника 

бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 19 – 20 частини 

першої статті 6 та пунктів 10-14 частини другої статті 7, статті 16¹ Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також сім’ї, зазначені в абзаці 4-8, 14 

пункту 1 статті 10 цього ж Закону.  

 

2. Грошова допомога надається на: 

- онкологічне лікування та стоматологічну (хірургічну, терапевтичну та ортопедичну) 

допомогу; 

-  санаторно-курортне лікування. 

 

3. Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації затверджує перелік 

санаторно-курортних, стоматологічних та онкологічних закладів Житомирської області, які 

надають послуги з лікування. 

Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради (далі – Відділ) проводять 

роз’яснювальну роботу з родинами учасників  антитерористичній операції та операції 

об’єднаних сил щодо реалізації Програми та можливості звернення до відповідних профільних 

комісій закладів охорони здоров’я.  

 

4. Перелік документів, які подаються заявником на розгляд профільних комісій: 

- заява встановленого зразка (додаток 1 до Порядку); 

- копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, назву 

уповноваженого органу, що його видав, та дату видачі документу; 

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 



відмовляються від прийняття реєстраційного  номеру облікової картки платника податків і 

мають відмітку в паспорті); 

- копія посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або 

члена сім’ї загиблого. У разі відсутності даних посвідчень – документ, що засвідчує участь у 

антитерористичній операції або операції об’єднаних сил; 

- для онкологічного лікування – направлення закладів охорони здоров’я за місцем 

проживання, медичних санітарних частин військових формувань; 

- для стоматологічного лікування – направлення комунальних закладів охорони здоров’я 

за місцем проживання, медичних санітарних частин військових формувань; 

- для санаторно-курортного лікування – санаторно-курортна картка (форма № 072/о), 

затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.07.2014 № 527. 

 

5. Профільними комісіями, згідно з результатами розгляду наданого пакету документів 

та проведеного обстеження, пацієнту видається направлення до профільного закладу з 

рекомендованим планом стоматологічного, санаторно-курортного або онкологічного 

лікування. 

 

6. Стоматологічні, санаторно-курортні та онкологічні заклади, щомісяця, не пізніше 5 

числа, надають департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 

- списки осіб, які фактично пройшли курс санаторно-курортного лікування із 

зазначенням періоду перебування у лікувально-профілактичному закладі, онкологічного та 

стоматологічного лікування із зазначенням адміністративно-територіальної одиниці області, 

на території якої зареєстровано пацієнтів; 

- розрахунки фактичних витрат за підсумками онкологічного лікування; 

- акти виконаних робіт по стоматологічному лікуванню. 

Гранична вартість санаторно-курортного ліжко-дня, визначеного Департаментом 

охорони здоров’я облдержадміністрації закладу, погоджується профільною та бюджетною 

комісіями обласної ради за поданням Департаменту соціального захисту населення  

облдержадміністрації з попереднім узгодженням калькуляції витрат Департаментом 

агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації і Департаментом 

фінансів облдержадміністрації. 

 

7. Грошова допомога не надається на дороговартісні види стоматологічних послуг, а 

саме:  

- облицювання металокерамікою та металопластмасою; 

- дентальну імплантацію; 

- протезування на імплантах; 

- бюгельне протезування на замковому кріпленні; 

- терапевтичне лікування з використанням світлополімерних матеріалів.  

Послуги з естетичного та дороговартісного протезування надаються з доплатою за власні 

кошти пацієнта. 

 

8. Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації перевіряє надані 

профільними комісіями документи та розрахунки, подані санаторно-курортними і лікувально-

профілактичними закладами, готує пропозиції для розгляду робочої групи та проєкт 

відповідного розпорядження. 

 

9. Робоча група розглядає документи та приймає рішення, яке оформлюється 

відповідним протоколом. Протокол підписується усіма членами робочої групи, присутніми на 

засіданні. 

 



10. Засідання робочої групи вважається правомочним за умови, якщо на ньому присутні 

не менше 2/3 її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більше 

половини присутніх членів робочої групи.  

11. На підставі відповідних рішень робочої групи видається розпорядження голови 

обласної державної адміністрації. 

 

12. Надання грошової допомоги на стоматологічне лікування здійснюється на умовах 

співфінансування: 50 відсотків за рахунок коштів обласного бюджету, 50 відсотків за рахунок  

бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади. 

Надання грошової допомоги на проходження санаторно-курортного, онкологічного 

лікування здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету. 

 

13. Для забезпечення співфінансування до 15 числа щомісяця Ємільчинській селищній 

раді доводиться витяг з протоколу засідання робочої групи разом з реєстром осіб, які отримали 

відповідні послуги.  

 

14. Ємільчинська селищна рада  щомісяця, до 25 числа забезпечують перерахування 

коштів лікувально-профілактичним закладам за фактично надані послуги.  

 

15. Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації здійснює контроль 

за розрахунками селищного бюджету з надавачами послуг за отримані послуги на умовах 

співфінансування. 

 

IІІ. Порядок використання коштів на надання одноразової грошової допомоги у 

разі загибелі, смерті, зникнення безвісти учасника АТО/ООС та щорічної грошової 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань родинам загиблих або померлих, 

зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні 

 

1. Цей Порядок встановлює умови та механізм надання  одноразової грошової допомоги 

у разі загибелі, смерті, зникнення безвісти учасника АТО/ООС та щорічної грошової допомоги 

для вирішення соціально-побутових питань родинам загиблих, померлих, зниклих безвісти 

учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні, які зареєстровані на території Житомирської 

області. 

 

2. Для отримання грошової допомоги у разі загибелі, смерті, зникнення безвісти 

учасника АТО/ООС особи, яким встановлено статус члена сім’ї загиблого відповідно до 

абзаців 4-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» подають заяву голові обласної державної адміністрації, до якої 

додаються: 

- копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, назву уповноваженого 

органу, що його видав, та дату видачі документа; 

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і 

мають відмітку в паспорті); 

- копія документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво 

про народження); 

- копія свідоцтва про смерть військовослужбовця; 

- копія довідки, витягу з відповідних установ або рішення суду, медичної експертизи 

щодо встановлення факту зникнення безвісти; 

- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб; 



- копія  посвідчення «Член сім’ї загиблого» або довідка, що підтверджує статус  «Член 

сім'ї загиблого»  дитині,  видана органами соціального захисту населення районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад за місцем 

реєстрації; 

- копія довідки про безпосередню участь особи в  АТО/ООС  або копія посвідчення 

учасника бойових дій; 

- довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів. 

У випадку одночасної подачі більше ніж однієї заяви родичами загиблого, допомога буде 

розділена в рівних частинах між дружиною, неповнолітніми дітьми та неодруженими дітьми, 

батьками (матері та батьку), в іншому випадку допомога буде виплачена в повному обсязі 

заявнику. 

 

3. Для отримання грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань особи, 

яким встановлено статус члена сім’ї  загиблого відповідно до абзаців 4-8,14 пункту 1 статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  подають   заяву 

голові обласної державної адміністрації, до якої додаються: 

- копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, назву уповноваженого 

органу, що його видав, та дату видачі документа; 

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і 

мають відмітку в паспорті); 

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

про народження); 

- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб; 

- копія посвідчення «Член сім’ї загиблого» або довідка, що підтверджує статус «Член 

сім'ї загиблого» дитині,  видана органами соціального захисту населення районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад за місцем 

реєстрації; 

- довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів. 

У випадку одночасної подачі більше ніж однієї заяви родичами загиблого, допомога буде 

розділена в рівних частинах між дружиною, неповнолітніми дітьми та неодруженими дітьми, 

батьками (матері та батьку), в іншому випадку допомога буде виплачена в повному обсязі 

заявнику. 

 

4. Питання надання грошової допомоги родинам загиблих, померлих, зниклих безвісти 

учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні  попередньо розглядаються головою обласної 

державної адміністрації та його заступниками, після чого виноситься  на розгляд комісії з 

надання одноразової грошової допомоги громадянам області, яка діє на підставі Положення, 

яке затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13.04.2009 

№117. Комісія індивідуально визначає відповідність набору документів родини для 

відповідної виплати. 

 

5.. Ураховуючи резолюцію голови обласної державної адміністрації та рішення комісії 

видається розпорядження голови обласної державної адміністрації  про виплату одноразової 

грошової допомоги у разі загибелі, смерті, зникнення безвісти учасника АТО/ООС та виплату 

щорічної грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань родинам загиблих, 

померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні. 

 

6. Фінансування видатків на виплату грошової  допомоги  здійснюється з обласного 

бюджету. Головним розпорядником коштів є Департамент соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації. 



 

7. Розпорядником коштів нижчого рівня є Житомирський обласний центр по 

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, яким здійснюється  перерахування коштів 

заявникам через банківські установи. 

8. Контроль за виплатою грошової допомоги родинам загиблих, померлих, зниклих 

безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні здійснює Департамент соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації. 

 

ІV. Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення заходів із 

професійної реадаптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей 

загиблих (померлих) таких осіб, спрямованих на сприяння підприємницької ініціативи, 

підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету для 

здійснення заходів із професійної реадаптації  учасників АТО/ООС, Революції Гідності та 

членів сімей загиблих (померлих) таких осіб (далі – Отримувачів послуг), проходження 

освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації,   спрямованих на 

сприяння підприємницької ініціативи (далі – послуга), які зареєстровані на території 

Житомирської області. 

Бюджетні кошти спрямовуються для Отримувачів послуг, яким установлено один із 

таких статусів відповідно до  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (далі – Закон): 

- учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6  Закону; 

- особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої 

статті 7 Закону; 

- учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

- постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 16-1  Закону; 

- члени сімей загиблих (померлих) вищезазначених осіб – відповідно до абз.  4-8,14 

пункту 1 статті 10  Закону. 

 

2. Кошти за цим Порядком спрямовуються за умови  співфінансування за рахунок коштів 

обласного бюджету (50%) та коштів бюджету Ємільчинської територіальної громади  за 

місцем реєстрації отримувача послуг (50 %). 

Гранична загальна вартість послуги з професійної реадаптації на одну особу не 

перевищує 6 тисяч гривень. 

 

3. Головним розпорядником коштів з обласного бюджету для надання послуг є 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, головними 

розпорядниками коштів місцевих бюджетів -  Відділ соціального захисту Ємільчинської 

селищної ради (далі-Відділ). 

Фінансування послуги здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному 

бюджеті на відповідний бюджетний рік, перерахованих до селищного бюджету у вигляді 

субвенції, та коштів  селищного бюджету  Ємільчинської  територіальної громади на умовах 

співфінансування (далі – бюджетні кошти).  

Бюджетні кошти перераховуються Департаментом соціального захисту населення 

облдержадміністрації селищному бюджету на підставі заявок згідно із затвердженим планом 

асигнувань загального фонду обласного бюджету на відповідний бюджетний рік та укладених 

трьохсторонніх договорів на надання послуги. 

 

4. Контроль за цільовим використанням коштів за цим Порядком здійснює Відділ згідно 

з чинним законодавством. 
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5. Селищна  рада в межах відповідних бюджетних асигнувань окремо на кожного 

Отримувача послуг укладають тристоронні договори про надання послуг із професійної 

реадаптації з суб’єктами освітньої діяльності.  

6. Відділ відшкодовує вартість наданих послуг із професійної реадаптації шляхом 

безготівкового перерахування коштів суб’єктам освітньої діяльності за фактично надані 

послуги відповідно до укладених трьохсторонніх договорів. 

 

7. Особа для отримання послуги з професійної реадаптації письмово звертається до  

селищної ради за місцем реєстрації   із заявою за формою згідно з додатком 2 та документом, 

що засвідчує відповідний статус.  

Відділ соціального захисту  реєструє заяву особи у відповідному журналі за формою 

згідно з додатком 3. 

Послуги з професійної реадаптації за цим Порядком  надаються особі одноразово в 

порядку черговості. 

 

8. Оплата послуг проводиться на підставі актів наданих послуг відповідно до укладеного 

тристороннього договору. 

 

9. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних 

зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, 

здійснюються в установленому законодавством порядку. 

 

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 

бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються 

в установленому законодавством порядку. 

 

11. Кошти спрямовуються на професійне навчання основним засадам підприємницької 

діяльності, організації та відкриття власного бізнесу на базі закладів вищої освіти, що мають 

право в установленому законодавством порядку на здійснення професійної реадаптації. 

Строк навчання на курсах цільового призначення становить не більше 500 годин у групах 

з чисельністю не більше 30 осіб. 

 

12. Для підтвердження відповідності напряму навчання на курсах цільового призначення  

Департамент  освіти і науки облдержадміністрації надає письмове погодження на укладення 

тристороннього договору (за зверненням  селищної ради). 

 

13. Особи, які отримали послугу з підвищення кваліфікації на курсах цільового 

призначення, отримують документ установленого зразка. 

 

14. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, 

обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних».  

 

15. Питання, які не передбачені цим Порядком, вирішуються відповідно до чинного 

законодавства.     
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Додаток  1    

до Порядку      

 

Голові профільної комісії з розгляду питань, 

пов’язаних із обстеженням, лікуванням, 

санаторно-курортним лікуванням та медичної 

реабілітації учасників антитерористичної 

операції та операції об’єднаних сил 

_________________________________________ 

(ПІБ) 

_________________________________________ 

(ПІБ особи, яка подає заяву) 

_________________________________________ 

(адреса постійного проживання сім’ї) 

 

 

З А Я В А 

 

Прошу надати грошову допомогу на стоматологічне (хірургічне, терапевтичне та 

ортопедичне), санаторно-курортне, онкологічне лікування 

(необхідне підкреслити) 

________________________________________________________________________________ 

(повна назва закладу охорони здоров’я, що видав висновок) 

 

Грошову допомогу прошу перерахувати _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(повне найменування санаторно-курортного, лікувально-профілактичного закладу) 

 

Копії документів відповідно до Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин 

загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні  на 2021 

рік  додаються на ________ арк. 

 

 

____ _____________ 2021 року                                     ________________________________ 

(підпис, ініціали та прізвище особи,  

яка подає заяву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до Порядку 

  

Ємільчинському селищному голові  

Волощуку С.В. 

__________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові особи) 

__________________________________________ 

(місце проживання, номер посвідчення) 

 

З А Я В А 

про надання послуг із професійної реадаптації, проходження освітньо-професійної 

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації  учасників АТО/ООС, Революції 

Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, спрямованих на сприяння 

підприємницької ініціативи, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці 

 

Прошу направити мене до ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

для підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення, за _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

(назва спеціальності, спеціалізації) 

 

Додатки: 

 1. _____________________________________________________________________________ 

 2. _____________________________________________________________________________ 

 

____ ____________ 2021 року ________________________________ 

(підпис заявника) 

 

Я, _______________________________________________________________, даю згоду                                        

                                          (прізвище, ім’я, по батькові) 

на використання та обробку персональних даних за умови забезпечення їх захисту відповідно 

до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та на проходження професійної 

орієнтації. 

___________________                                                                        ____ ___________ 2021 року 

               (підпис) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

(відривний корінець) 

 

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ____ ________ 20__ року. 

 

__________________   _______________________________________ 

           (підпис)     (ініціали та прізвище відповідальної особи) 

 

 



Додаток 3  

до Порядку 

 

ЖУРНАЛ 

обліку осіб, які звертаються для отримання послуг із професійної реадаптації, проходження 

освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, з числа   

учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, 

спрямованих на сприяння підприємницької ініціативи, підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці до виконкому Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 
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ання 
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та 
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учасни

ка 
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х дій, 
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внаслід

ок 

війни, 
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ка 

війни 

Дата 
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ня 
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ування 

закладу 

вищої 

освіти, 

тематик

а курсів 
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призна

чення   

Дата 

зарахув

ання до 

установ

и 

Дата 

закінче

ння 

навчан

ня 

 

 

 

Начальник відділу соціального захисту                                          ЛАРИСА АФАНАСЬЄВА                     
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