
 

Проєкт 

 

 від  09cерпня 2022 року                               м.Бурштин                                                    № 158 

 

 

Про затвердження Програми підтримки сімей загиблих,  

постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які  

перебували у складі добровольчих формувань, учасників  

бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали  

безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів  

з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування  

збройної агресії Російської Федерації проти України,  

починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки  

Бурштинської міської територіальної громади 

 

         Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою поліпшення соціального захисту 

сімей загиблих, постраждалих  учасників  Революції  Гідності,  осіб,  які перебували  у  

складі  добровольчих  формувань,  учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися 

та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, 

починаючи з 20 лютого 2014 року, керуючись статтями 34,51,52,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ від 11.03.2022року № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного  стану», 

виконавчий комітет міської  ради 

                                                              вирішив: 

    1.Затвердити Програму підтримки сімей загиблих,    постраждалих  учасників  Революції  

Гідності,  осіб,  які перебували  у  складі  добровольчих  формувань,  учасників бойових дій 

та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні 

заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації проти України, починаючи  з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки (далі – 

Програма) Бурштинської міської територіальної громади (додається). 

2.Фінансовому відділу (Ольга Петровська) передбачити кошти на фінансування заходів 

Програми.  

 3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення  

покласти на головного відповідального виконавця – відділ соціального захисту населення 

міської ради (Світлана Коцур). 

               4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка.  

 

 

 

      Міський голова                             Василь АНДРІЄШИН 

 

 

                                                                                                                 



 

 

                                                                                                           

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення виконавчого    

                                                                                                              комітету  міської ради 

 від __________ № _____   

 

                                                                   ПАСПОРТ 

  Програми підтримки сімей загиблих,    постраждалих  учасників  Революції  Гідності,  

осіб,  які перебували  у  складі  добровольчих  формувань,  учасників бойових дій та інших 

громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

проти України, починаючи  з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки Бурштинської міської 

територіальної громади 

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) 

Бурштинська міська рада 

2. Розробник програми 

Відділ соціального захисту населення  міської ради 

3.Термін реалізації програми: 2022-2026 роки 

4. Етапи фінансування програми: 2022-2026 роки 

5.Обсяг фінансування програми: в межах кошторисних призначень 

 

Роки 

 

Обсяги  фінансування 

 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

державний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

2022-

2026 рр. 

в межах 

кошторисних 

призначень 

в межах 

кошторисних 

призначень 

в межах 

кошторисних 

призначень 

в межах 

кошторисних 

призначень 

 

  

6.Очікувані результати виконання програми: 

        Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, 

поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, 

учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у 

бойових діях,  у здійсненні заходів із національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року. 

 

7.Термін проведення звітності: 

        Звіт про  результати виконання Програми за підсумками року - заслуховувати на 

засіданні виконавчого комітету міської ради у лютому місяці наступного за звітним  роком. 

 

 



 

 

 

 

Обґрунтування доцільності розробки Програми підтримки сімей загиблих,    

постраждалих  учасників  Революції  Гідності,  осіб,  які перебували  у  складі  

добровольчих  формувань,  учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися 

та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, 

починаючи  з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки Бурштинської міської 

територіальної громади 

 

                  1.  Загальна характеристика 

Події, зумовлені Революцією Гідності, а також ситуація в Україні, зокрема здійснення 

заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року (далі – захист України), 

зумовили значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій особам, 

які брали та беруть участь у захисті України, членам їхніх сімей, а також сім'ям, члени яких 

загинули або постраждали під час захисту України, зокрема, в частині поліпшення 

фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їхніх потреб у 

соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.  

Міська програма підтримки сімей загиблих, постраждалих  учасників  Революції  

Гідності,  осіб,  які перебували  у  складі  добровольчих  формувань,  учасників бойових дій 

та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні 

заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки (далі – 

Програма) – це комплекс заходів, що здійснюється на місцевому рівні з метою фінансової, 

соціальної, психологічної підтримки осіб, які брали та беруть участь у захисті України та 

членів їхніх сімей, сприяння вирішенню соціально-побутових проблем.  

Програма спрямована на забезпечення реалізації законів України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про поліпшення матеріального становища учасників 

бойових дій та інвалідів війни», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях», указів Президента 

України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання 

терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»,  від 24 лютого 2022 

№ 64/2022  «Про введення воєнного стану», від 24 лютого № 69/2022 «Про загальну 

мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про 

затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, 

особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного 



стану», рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28.08.2014 «Про 

невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності».  

 

         2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

Упродовж останніх років одним із першочергових завдань держави та  місцевих 

органів влади є забезпечення національної безпеки, яка спрямована на реалізацію в повному 

обсязі життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави, забезпечення 

сприятливих умов для існування й розвитку нації, збереження та примноження її 

матеріальних і духовних цінностей. 

Важливою складовою національної безпеки України є забезпечення соціального 

захисту та створення сприятливих адаптаційних умов для цивільного життя осіб, які 

захищали суверенітет і територіальну цілісність України. 

 

3.   Мета Програми 

 

Основною метою Програми є надання комплексної допомоги особам, які захищали 

Україну, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) під час захисту України,  

родин Героїв Небесної Сотні, бійців-добровольців; підвищення рівня поінформованості з 

питань соціальної підтримки осіб, які захищали Україну, їхніх сімей; поліпшення 

ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з 

регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері 

підтримки осіб, які захищали Україну, та членів їхніх сімей. 

 

4. Фінансування Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету  територіальної 

громади, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно 

при формуванні бюджету територіальної громади, виходячи з можливостей його дохідної 

частини, відповідних бюджетів та інших джерел фінансування. 

Прогнозовані обсяги фінансування Програми за рахунок бюджету територіальної 

громади наведені у паспорті Програми. 

 

         5. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

            Реалізація заходів Програми забезпечить отримання особами, які захищали Україну, 

їхніми родинами та родинами Героїв Небесної Сотні різних видів соціальних послуг і 

створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості їхнього життя, 

поліпшенню соціальної ситуації в громаді, подолання проявів дискримінації. 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити соціальний супровід осіб, які захищали Україну після повернення із зони 

активних бойових дій, забезпечення необхідними соціальними послугами; 

- створити умови для відновлення психологічного, духовного і фізичного стану осіб, які 

захищали Україну; 

- забезпечити додаткові соціальні гарантії особам, які захищали Україну, родинам загиблих  

осіб та Героїв Небесної Сотні за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 



- посилити соціальний захист осіб, які захищали Україну, та членів їхніх сімей, членів сімей 

загиблих  осіб, поліпшити матеріально-побутові умови їх проживання; 

- сприяти шанобливому ставленню до військовослужбовців та членів їхніх сімей; 

- забезпечити належні умови для підтримання здоров’я та активного життя осіб, які 

захищали Україну та членів їхніх сімей; 

- надати одноразові  матеріальні допомоги. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

             Координація та контроль за виконанням заходів Програми покладається  на відділ 

соціального захисту населення Бурштинської міської ради та координаційний комітет 

підтримки сімей загиблих,    постраждалих  учасників  Революції  Гідності,  осіб,  які 

перебували  у  складі  добровольчих  формувань,  учасників бойових дій та інших громадян, 

які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

проти України, починаючи  з 20 лютого 2014 року із поданням звітності на засідання 

депутатських  комісій.  

             Заяви щодо виплат одноразових грошових допомог, здійснення щомісячних виплат, 

поліпшення житлових умов, надання матеріальної допомоги постраждалим учасникам 

Революції Гідності, відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інших 

заходів розглядти на засіданні координаційного комітету підтримки сімей загиблих,    

постраждалих  учасників  Революції  Гідності,  осіб,  які перебували  у  складі  добровольчих  

формувань,  учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали 

безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи  з 20 

лютого 2014 року, на 2022-2026 роки Бурштинської міської територіальної громади та 

приймати відповідні рішення. 

             Звіт про хід виконання Програми заслуховувати на засіданні виконавчого комітету 

міської ради у лютому місяці наступного за звітним  роком. 

 

 

 

 

Начальник відділу  

соціального захисту населення                                                      Світлана КОЦУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                                             

 



                                                                                                     

 

 

                                                                                                               ДОДАТОК 

                                                                                                               до Програми 

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування 

Програми підтримки сімей загиблих,    постраждалих  учасників  Революції  Гідності,  

осіб,  які перебували  у  складі  добровольчих  формувань,  учасників бойових дій та 

інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, 

здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти України, починаючи  з 20 лютого 2014 року, на 2022-

2026 роки Бурштинської міської територіальної громади 

 

Розробник Програми:    Відділ  соціального захисту населення міської ради 

 

№ 

н/

п 

         Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги          Очікувані                                          

    фінансування,             результати                                                                              

          тис.грн. 

Передбачено          

      всього 

Виділено 

міський 

бюджет 

   Примітка 

1. 

Надання одноразової грошової 

допомоги учасникам бойових дій та 

іншим громадянам, які залучалися 

та брали безпосередню участь у 

бойових діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України, починаючи  з 20 лютого 

2014 року (в т.ч. під час проведення 

АТО/ООС) до Дня Незалежності 

України 24серпня (за рішенням 

координаційного комітету) 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом    

     року 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

 

Створення 

сприятливих 

умов для 

покращення 

життя  

військових 

2. 

Надання щорічної матеріальної 

допомоги сім'ям загиблих учасників 

бойових дій та сім'ям  інших 

громадян, які залучалися та брали 

безпосередню участь у бойових 

діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України, починаючи  з 20 лютого 

2014 року (в т.ч. під час проведення 

АТО/ООС) до роковин трагедії (за 

рішенням координаційного 

комітету) 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом     

    року 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

  

Матеріальна 

підтримка 

сімей 

загиблих  



3. 

Надання матеріальної допомоги на 

поховання  у зв’язку із втратою 

члена сім'ї, смерть якого пов’язана 

із здійс-ненням заходів з 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України, починаючи  з 20 лютого 

2014 року (в т.ч. які брали участь в 

АТО/ООС в районах їх 

проведення) (за рішенням 

координаційного комітету) 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом     

    року 

  

 

В межах  

кошторисних 

призначень 

 

 

Матеріальна 

підтримка 

сімей 

загиблих 

 

4. 

Здійснення щомісячної виплати 

дітям до 18 років загиблих , 

померлих, бійців-добровольців, які 

залучалися та брали безпосередню 

участь у бойових діях, здійсненні 

заходів національної безпеки і 

оборони, відсічі, стримування 

збройної агресії Російської 

Федерації проти України, 

починаючи  з 20 лютого 2014 року 

(в т.ч. бійців-добровольців, які 

залучалися і брали безпосередню 

участь в АТО/ООС в районах їх 

проведення) в розмірі 

прожиткового мінімуму, 

визначеного законом про 

державний бюджет України на 

відповідний рік. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом   

    року 

 

 

 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальна 

підтримка 

сімей 

загиблих, 

померлих 

бійців-

добровольців 

 

5. 

Надання одноразової матеріальної 

допомоги особам, призваним на 

військову службу за контрактом (за 

рішенням координаційного 

комітету) 

Відділ 

соціального

захистунасе

лення 

Протягом    

    року 

 В межах  

кошторисних 

призначень 

 

 

  Поліпшення 

умов 

життя  сімей 

учасників 

бойових дій, 

починаючи з 

20.02.2014р. 

 

6. 

Надання одноразової грошової 

допомоги учасникам бойових дій 

та іншим громадянам, які 

залучалися та брали безпосередню 

участь у бойових діях, здійсненні 

заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської 

Федерації проти України, 

починаючи  з 20 лютого 2014 

року(в т.ч. під час проведення 

АТО/ООС до Дня захисника 

Вітчизни 14 жовтня (за рішенням 

координаційного комітету) 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом   

    року 

 

 

 

 

В межах  

кошторисних 

призначень 

 

 

 

Створення 

сприятливих 

умов для 

поліпшення 

життя сімей 

учасників 

бойових дій 

та сімей 

ін.громадян 



 

7. 

Виділення коштів на організацій-ні 

заходи (підвіз учасників бойо-вих 

дій та членів їх сімей для участі в 

заходах, організаціі зустрічей, 

нарад, круглих столів, семінарів, 

дітей учасників бойових дій( в т.ч. 

АТО/ ООС) до оздровчих закладів 

(за рішенням координаційного 

комітету) 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом   

     року 

 

 

В межах  

кошторисних 

призначень 

 

 

Поліпшення 

умов 

життя  сімей 

учасників 

бойових дій 

та сімей 

ін.громадян 

 

8. 

Поліпшення житлових умов сімей, 

члени яких загинули (померли) під 

час участі у бойових діях, 

здійсненні заходів з національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації проти 

України, починаючи з 20 лютого        

2014 року ( в т. ч. які залучалися і 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та 

Операції Об’єднаних Сил в районах 

їх проведення); осіб з інвалідністю, 

інвалідність яких пов’язана з 

участю у бойових діях, здійсненні 

заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської 

Федерації,  проти України, 

починаючи з 20 лютого       2014 

року ( в т. ч. які залучалися і брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції та 

Операції Об’єднаних Сил в районах 

їх проведення); багатодітних, 

малозабезпечених сімей, одиноких 

матерів/батьків з числа  учасників 

бойових дій, які залучалися та 

брали безпосередню участь у 

бойових діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України,починаючи з 20 лютого       

2014 року, (в т. ч. з числа учасників 

антитерористичної операції та 

Операції Об’єднаних Сил в районах 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом   

     року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В межах  

кошторисних 

призначень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення 

умов 

життя  учасн

иків бойових 

дій та їхніх 

сімей 



їх проведення);  інших учасників 

бойових дій, які залучалися та 

брали безпосередню участь у 

бойових діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України, починаючи з 20 лютого       

2014 року (в т. ч. інших учасників 

антитерористичної операції та 

Операції Об’єднаних Сил),  

житлові будинки (квартири) яких 

пошкоджені внаслідок повені, 

зсуву, пожежі та інших природних 

стихій (за рішенням координац. 

комітету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

Надання матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам 

Революції гідності під час масових 

акцій громадського протесту в 

період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року (за рішенням 

координ.комітету) 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

 Протягом    

     року 

В межах  

кошторисних 

призначень 

 

 

Поліпшення 

умов 

життя  постр

ажда-лим 

 

10

. 

Відшкодування витрат 

організаціям, підприємцям, що 

надають ритуальні послуги на 

поховання учасників бойових дій 

та інших осіб, які залучалися та 

брали безпосередню участь у 

бойових діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України, починаючи  з 20 лютого 

2014 року, смерть яких пов’язана з 

участю в бойових діях ( в т.ч. 

АТО/ООС) та тих, які померли 

після демобілізації, за додатково  

надані ритуальні послуги, що не 

входять у відшкодування згідно 

ПКМУ від 28.10.2004 №1445, та 

рішення виконкому Бурштинської 

міської ради (за рішенням 

координаційного комітету) 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом   

    року 

В межах  

кошторисних 

призначень 

 

 

Матеріальна 

підтримка 

сімей 

загиблих/ 

померлих 

учасників 

бойових дій 

та сімей 

ін.громадян 

 

11

. 

Надання матеріальної допомоги до 

Дня пам’яті 29 серпня сім’ям 

загиблих та померлих учасників 

бойових дій та інших осіб, які 

залучалися та брали безносередню 

участь у бойових діях, здійсненні 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом   

    року 

 

 

В межах  

кошторисних 

призначень 

 

Вшанування 

пам'яті 

загиблих 



заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської 

Федерації проти України, 

починаючи  з 20 лютого 2014 року, 

смерть яких пов’язана з участю в 

бойових діях (в т.ч. АТО/ООС) (за 

рішенням координаційного 

комітету) 

 

 

12

. 

Надання матеріальної допомоги 

сім’ям зниклих безвісти під час 

участі у бойових діях, здійсненні 

заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської 

Федерації проти України, 

починаючи з 20 лютого       2014 

року (в т. ч.  під час проведення 

АТО/ООС в районах їх прове-

дення) (за рішенням 

координаційного комітету) 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом    

     року 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

 

Поліпшення 

умов 

життя сім'ям 

зниклих 

безвісти   

 

13

. 

Надання матеріальної допомоги 

сім’ям учасників бойових дій та 

іншим громадянам, які залучалися 

та брали безпосередню участь у 

бойових діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України, починаючи з 20 лютого        

2014 року ( в т. ч. які залучалися і 

брали безпосередню участь в 

АТО/ООС в районах їх 

проведення), які померли після 

демобілізації (за рішенням 

координаційного комітету) 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом    

     року 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

 

Поліпшення 

умов 

життя  учасн

иків бойових 

дій та їхніх 

сімей 

 

14

. 

Надання одноразової  матеріальної 

допомоги на лікування особам, які 

залучалися та брали безпосередню 

участь у бойових діях, здійсненні 

заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської 

Федерації проти України, 

починаючи з 20 лютого       2014 

року (в т. ч. особам, які залучалися 

і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та 

Операції Об’єднаних Сил в 

районах їх проведення); членам їх 

сімей, членам сімей загиблих осіб,  

які залучалися та брали 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом    

     року 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

 

Поліпшення 

умов 

життя  учасн

иків бойових 

дій та їхніх 

сімей 



безпосередню участь у бойових 

діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України, починаючи з 20 лютого        

2014 року, ( в т. ч. особам, які 

залучалися і брали безпосередню 

участь в антитерористичній 

операції та Операції Об’єднаних 

Сил в районах їх проведення); 

постраждалим учасникам 

Революції гідності під час масових 

акцій громадського протесту в 

період з 21 листопада 2013 року по 

21 лютого 2014 року (за рішенням 

координ.комітету) 

15

. 

 

Надання матеріальної допомоги 

сім’ям загиблих, в тому числі 

неповнолітнім дітям учасників 

бойових дій, які залучалися та 

брали безпосередню участь у 

бойових діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України, починаючи з 20 лютого       

2014 року ( в т. ч. які залучалися і 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та 

Операції Об’єднаних Сил в 

районах їх проведення) у зв’язку з 

втратою годувальника (за 

рішенням координ.комітету) 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом    

     року 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

 

Поліпшення 

умов 

життя  сім'ям 

загиблих 

учасників 

бойових дій  

16

. 

 

Надання пільг з оплати вартості  

житловокомунальних послуг у 

розмірі 50% від нарахованих 

платежів сім'ям, члени яких 

загинули під час проведення 

бойових дій, які залучалися та 

брали безпосередню участь у 

бойових діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України, починаючи з 20 лютого        

2014 року ( в т. ч. які залучалися і 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та 

Операції Об’єднаних Сил в 

районах їх проведення (до 

отримання пільг з державного 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом   

    року 

В межах  

кошторисних 

призначень 

 

 

Поліпшення 

умов 

життя сімей 

загиблих 



бюджету), в межах норм 

споживання, передбачених чинним 

законодавством (за рішенням 

координ.комітету) 

17

. 

 

  Закупівля квіткової продукції та 

лампадок 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом    

     року 

В межах  

кошторисних 

призначень 
 

Проведення 

заходів 

 

18

. 

Закупівля фоторамок, грамот та 

подяк 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом    

     року 

В межах  

кошторисних 

призначень 

 

 
Проведення 

заходів 

19

. 

 

Надання одноразової грошової 

допомоги учасникам бойових дій 

та іншим громадянам, які 

залучалися та брали безпосередню 

участь у бойових діях, здійсненні 

заходів з національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської 

Федерації проти України, 

починаючи  з 20 лютого 2014 року 

(в т.ч. під час проведення 

АТО/ООС) та членам їх сімей 

згідно довідки про участь у 

бойових діях під час війни або  

посвідчення учасника бойових дій 

(багатодітним, малозабезпеченим 

сім'ям, сім'ям з важким 

матеріальним становищем та ін.) 

(за рішенням координ.комітету) 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом    

     року 

В межах  

кошторисних 

призначень 
 

Створення 

сприятливих 

умов для 

поліпшення 

життя сімей 

учасників 

бойових дій 

 

 
Всього: 

Відділ 

соціального

захисту 

населення 

Протягом    

     року 

В межах  

кошторисних 

призначень 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення  «Програми підтримки сімей загиблих,    постраждалих  учасників  

Революції  Гідності,  осіб,  які перебували  у  складі  добровольчих  формувань,  учасників 

бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, 

здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації проти України, починаючи  з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки  

Бурштинської міської територіальної громади»                         

від  __ липня 2022 р.                                                                                  № _____ 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

         Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, 

поліпшить соціально-психологічний мікроклімат у родинах сімей загиблих,    постраждалих  

учасників  Революції  Гідності,  осіб,  які перебували  у  складі  добровольчих  формувань,  учасників 

бойових дій та інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, 

здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації проти України, починаючи  з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки, а також 

дасть можливість сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії і адресні допомоги, 

сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань. 

 

2. Мета і завдання підготовки проєкту рішення. 

        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 та тероризмом, а також тих, хто продовжує брати участь у цій 

боротьбі шляхом поліпшення соціального захисту та підвищення рівня життя сімей 

загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб, які перебували у складі 

добровольчих формувань.  

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3.2. Указ Президента України від 30.04.2018р. №116/2018 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну 

антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях». 

3.3.Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018р. № 350 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014р. № 413» 

3.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2022р. № 605 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту членів сімей 

загиблих(померлих) Захисників і Захисниць України». 

3.5. Указ Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022  «Про введення воєнного 

стану» 

3.6.Указ Президента України від 24 лютого2022  № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» 

 
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.  

          Виконання визначених програмою заходів (додаються) поліпшить соціальний захист 

сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, та інших громадян, які перебували у 

складі добровольчих формувань,  а також дасть можливість таким сім’ям отримати 

підтримку щодо якісного медичного обслуговування, надання матеріальної допомоги та 

вирішення інших соціальнопобутових питань.  

 

Доповідач: Начальник  відділу соціального захисту населення 



 

Начальник  відділу  

соціального захисту населення                Світлана Коцур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу 

соціального захисту населення                                                         Світлана Коцур 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                 Володимир Чуйко 

 

Фінансовий відділ                                                                                 Ольга Петровська 

 

Юридичний відділ                                                                                 Марія Михайлишин 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету                                                                           Надія  Кицела 


