
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
«31 » січня 2023року № 29-3\УІІІ
с.Великий Хутір

Про внесення змін до рішення від 10.12.2021 
№ 14-1/VIII «Про затвердження цільової 
Програми соціального захисту населення 
«Турбота» на 2022-2026 роки» зі змінами

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 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», 
враховуючи зміни внесені до рішення Великохутірської сільської ради від 10.12.2021 
№ 14-1/VIII «Про затвердження цільової Програми соціального захисту населення 
«Турбота» на 2022-2026 роки» рішеннями Великохутірської сільської ради від 27.04.2022 
№19-1/VIII, від 24.05.2022 № 20-7\УІІІ, рішенням^від 28.06.2022 № 21-2/ VIII з метою 
забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, здійсненням 
заходів пов’язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 
особам у зв'язку із введенням воєнного стану та вчасним наданням допомоги 
військовослужбовцям призваних по мобілізації та надання матеріальної допомоги на 
лікування, Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до цільової Програми соціального захисту населення «Турбота» на 2022- 
2026 роки, та затвердити в новій редакції, що додається.
2. Рекомендувати відділам фінансів; бухгалтерського обліку та звітності Великохутірської 
сільської ради передбачити фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей 
бюджету.
З Контроль за виконанням рішення покласти на відділ освіти, культури, молоді та спорту і 
організації надання соціальних послуг та постійну комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної політики.



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О :
рішенням
Великохутірської сільської ради 
від ЗЕ0Е2023року № 29-3/УІІІ

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

« Т У Р Б О Т  А» на 2022-2026роки 

Великохутірської сільської територіальної громади

с. Великий Хутір



ПАСПОРТ

програми «Турбота на 2022-2026 роки»

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет сільської ради

2. Дата, номер, назва розпорядчого 
документа про розроблення програми

Закони України «Про місцеве 
самоврядування», «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх 
сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії 
їх соціального захисту», «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 
увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 р.р.», «Про поховання та 
похоронну справу»

3. Розробник програми Виконавчий комітет сільської ради
4. Співрозробник програми -

5. Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет сільської ради, КЗ «Центр 
надання соціальних послуг Великохутірської 
сільської ради», Служба у справах дітей 
Великохутірської сільської ради

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів на 
виконання програми 3987,0 тис.грн.

7. Терміни реалізації програми 2022-2026 роки

1. Мета і завдання Програми.

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету 
забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя.

Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах -  один з 
основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення.

Цільова програми соціального захисту населення «Турбота» на 2019-2021 роки 
(далі -  Програма ) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про 
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 
Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи 
соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
«Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про 
поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 
99 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких 
категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної 
допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам», «Постанова КМУ №



1303 від 17.08.1998 року з додатками «Про впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 
груп населення та за певними категоріями захворювань» та інших законодавчо- 
нормативних актів.

Метою Програми є вирішення на території Великохутірської сільської 
територіальної громади (далі -  Великохутірської ТГ) невідкладних питань організаційно- 
правового та інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, соціально- 
побутового, культурного обслуговування: осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та 
праці, одиноких, непрацездатних і малозабезпечених громадян, учасників Великої 
Вітчизняної Війни, учасників антитерористичної операції, сімей які знаходяться в 
складних життєвих обставинах, виплата допомоги на поховання сім’ям непрацюючих 
громадян, допомога на лікування працівникам бюджетних установ, що знаходяться на 
території Великохутірської сільської ТГ.

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено основні пріоритетні 
напрямки :

• надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на
- проведення складних хірургічних операцій, лікування хворих з 
онкологічною патологією та хворих на туберкульоз в сумі від 500 до 5000 грн.,
- на лікування хворих нефрологічного профілю методом гемодіалізу в сумі 
10 000 грн,
- хворим з онкологічною патологією дітям та дітям, які хворіють орфанними 
захворюваннями - в сумі від 2000 грн. до 10 000 тисяч грн., відповідно окремого 
рішення виконавчого комітету або сесії сільської ради;

• надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення 
пожежі, стихійного лиха, підтоплень та проживають на території Великохутірської 
сільської територіальної громади, відповідно окремого рішення виконавчого 
комітету або сесії сільської ради;

• надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, 
громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними та 
психологічними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього 
матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки та проживають на 
території Великохутірської сільської територіальної громади та з нагоди Дня 
людей похилого віку та Міжнародного Дня інвалідів;

• наданім одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 
операції, що зареєстровані та проживають на території Великохутірської сільської 
ТГ, пораненим чи травмованим (або одному з членів їх сімей) у поточному році;

• відшкодування послуг аптечним закладам у зв’язку з відпуском лікарських засобів, 
вартість яких повністю чи часткового відшкодовується згідно постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.03.2016 р. № 239 “Деякі питання відшкодування вартості 
препаратів інсуліну”;

• відшкодування послуг аптечним закладам у зв’язку з відпуском лікарських засобів, 
вартість яких повністю чи часткового відшкодовується згідно Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»,



необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту населення 
сільської ради, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш 
соціально незахищених верств населенім.

- придбання вітальних листівок ювілярам 65, 70,75 років, що зареєстровані та 
проживають на території Великохутірської сільської територіальної громади, з 
розрахунку ЗО грн. одна листівка,
- придбання подарунків ювілярам від 80, 85, 90, 95 і старше років, що
зареєстровані та проживають на території Великохутірської сільської 
територіальної громади, з розрахунку 300 грн. один подарунок;
- виплата допомоги на поховання сім’ям непрацюючих громадян, що 
зареєстровані та проживають на території Великохутірської сільської 
територіальної громади та перебувають в складних життєвих обставинах;
- придбання ритуальних наборів на поховання на суму 400 грн, для громадян, 
що були зареєстровані та проживали на території Великохутірської сільської 
територіальної громади;
- виплата допомоги жителям с. Рождественське, с-ща Ашанівка, які 
самостійно довозять дітей до Великохутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 
С.А.Куниці та дитячого садка у сумі 300 грн. за місяць;
- розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної 
допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів, що зареєстровані та 
проживають на території Великохутірської сільської територіальної громади.

організація та проведення громадських робіт - сприяння в працевлаштуванні 
безробітних громадян, що зареєстровані та проживають на території 
Великохутірської сільської ТГ.
постійне проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання 
інвалідів різних категорій, ветеранів війни та праці, одиноких громадян з метою 
надання їм адресної допомоги, в тому числі, за рахунок залучених коштів.; 
надання субвенції на підтримку діяльності управління соціального захисту 
населення Золотоніської районної державної адміністрації по КПКВКМБ 3719800 
«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів » в сумі 35,000 тис.грн.;
КПКВ 0213160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги;
КПКВ 213230 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним 
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану;
На період дії воєнного стану в Україні виникає необхідність надання додаткових 
соціальних гарантій особам, які мобілізовані для проходження військової служби 
на особливий період та виконують обов’язки військової служби, пов’язані із 
захистом Батьківщини, та членам їх сімей у частині надання матеріальної 
допомоги» як жителям Великохутірської сільської територіальної громади, так і 
внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово зареєстровані на території 
Великохутірської сільської територіальної та призвані по мобілізації Другим 
відділом Золотоніського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки.



Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань установ і 
організацій та з ініціативи виконавчого комітету сільської ради.

Матеріальна» допомога громадянам, передбачена цією Програмою надається у 
Порядку, який наведено у додатку 2 до Програми.

Рішення про надання грошової допомоги (або відмови у наданні) приймається 
Комісією з питань соціального захисту населення Великохутірської сільської ТГ (далі- 
Комісія). Склад Комісії наведено у додатку 3 до Програми..

Розмір допомоги визначається, виходячи із суми коштів, затверджених в місцевому 
бюджеті на реалізацію заходів Програми.

Виплата грошової допомоги здійснюється після погодження Комісією та 
прийняття відповідного рішення виконкому чи сільської ради.

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в межах 
видатків, передбачених у бюджеті Великохутірської сільської ТГ на відповідний рік та 
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Щорічно при формуванні сільського бюджету планується передбачати, виходячи із 
реальних фінансових можливостей, кошти для забезпечення виконання заходів 
Програми.

Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок благодійних 
внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

Досягнення мети Програми та здійснення відповідних заходів дозволить поліпшити 
соціальний захист осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких 
непрацездатних і малозабезпечених громадян, що зареєстровані та проживають на 
території Великохутірської сільської ТГ, учасників Великої Вітчизняної Війни, учасників 
антитерористичної операції, сімей які знаходяться в складних життєвих обставинах.

Заходи щодо виконання Програми визначено у додатку 1 до Програми.

Організація виконання Програми здійснюється виконкомом сільської ради. 
Інформація про хід виконання Програми розглядається на сесії сільської ради 

щорічно до 1 березня року, наступного за звітним.

2.Фінансове забезпечення заходів Програми

3.Очікувані результати виконання Програми.

4.Організація та контроль за виконанням Програми

Секретар сільської ради



Додаток 2
до цільової Програми соціального захисту 
населення «Турбота» на 2022-2026 роки 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

ПОРЯДОК
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, 

передбаченої заходами цільової Програми соціального захисту 
населення «Турбота» на 2022-2026 роки 

Великохутірської сільської територіальної громади

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, передбаченої 
заходами цільової Програми соціального захисту населення «Турбота» на 2022-2026 роки 
Великохутірської сільської територіальної громади (далі -  Порядок) визначає механізм 
надання та виплати одноразової матеріальної допомоги на 2022-2026 роки.

2. Для надання одноразової матеріальної допомоги:

2.1. на лікування та інші види допомог заявник додає до заяви такі документи:

копію паспорту (1, 2, 11 сторінки);
копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 

фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної 
особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний 
орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки 
паспорта з такою відміткою);

довідку з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби);
довідку про пожежу (за потреби);
згоду на обробку та використання персональних даних;
копію свідоцтва про смерть особи, загиблої від транспортної аварії (катастрофи), 

пожежі, вибуху, аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних біологічних 
речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і 
спорудах життєзабезпечення, інших надзвичайних ситуацій;

копію свідоцтва про народження загиблої (померлої) особи - для виплати 
одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

копію свідоцтва про народження дитини загиблої (померлої) особи - для виплати 
одноразової грошової допомоги дитині загиблого (померлого);

копію свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
Допомога у зв’язку з загибеллю (смертю) особи, виплачується одному з членів

сім’ї.
2.1. Для отримання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та членам їх 
сімей, а також громадянам, які призвані на військову службу під час мобілізації на 
особливий період та членам їх сімей, до заяви додаються такі документи:



довідка військової частини (органу, підрозділу) про участь особи у 
антитерористичній операції в районах її проведення;

довідка органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного 
підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї особи, яка 
бере участь у антитерористичній операції в районах її проведення;

копія паспорта військовослужбовця (члена його сім’ї), що звертається за 
допомогою (1, 2, 11 сторінки);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 
фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної 
особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний 
орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки 
паспорта з такою відміткою);

копія свідоцтва про народження дитини особи, яка бере участь у 
антитерористичній операції в районах її проведення;

копія свідоцтва про народження особи, яка бере участь у антитерористичній 
операції в районах її проведення - для виплати одноразової грошової допомоги одному з 
батьків;

копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
згода на обробку та використання персональних даних.
Допомога виплачується військовослужбовцю або одному з членів сім’ї, з яким 

проживала особа, яка бере участь у антитерористичній операції в районах її проведення.
Для отримання одноразової грошової матеріальної допомоги учасникам ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, до заяви додаються такі документи:
копію паспорту (1, 2, 11 сторінки);
копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 

фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної 
особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний 
орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки 
паспорта з такою відміткою);

довідку з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби);
посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
згоду на обробку та використання персональних даних.
Для отримання одноразової матеріальної допомоги особі, яка безпосередньо бере 

участь у військових діях (військовослужбовці, військовозобов'язані або резервісти) та 
членам їх сімей, до заяви додаються такі документи:

довідка органу реєстрації або органу місцевого самоврядування про склад сім'ї 
особи, яка бере участь у військових діях (військовослужбовця, військовозобов'язаного або 
резервіста) в районах її проведення;

копія паспорта військовослужбовця (члена його сім’ї), що звертається за 
допомогою (1, 2, 11 сторінки);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 
фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної 
особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний



орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки 
паспорта з такою відміткою);

копія свідоцтва про народження особи, яка бере участь у військових діях 
(військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста) - для виплати одноразової 
грошової допомоги одному з батьків;

копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
рахунок з банку;
згода на обробку та використання персональних даних.
Допомога виплачується військовослужбовцю або одному з членів сім’ї, з яким 

проживала особа у сумі 3000, 00грн. (три тисячі гривень 00коп.).

Факт призиву на військову службу під час мобілізації підтверджується довідкою 
наданою Золотоніським районним територіальним центром комплектування та соціальної 
підтримки. Військовозобов'язані та резервісти вважаються такими, що виконують 
обов'язки військової служби, служби у військовому резерві, за умов, визначених Законом 
України «Про військовий обов'язок і військову службу», указами Президента України.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги військовозобов’язаним, 
інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), 
отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок 
захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи 
встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок 
зазначених причин, пов’язаним із захистом Батьківщини, у період дії воєнного стану до 
заяви додаються такі документи:

копія паспорта військовослужбовця, що звертається за допомогою (1, 2, 11 
сторінки);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 
фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної 
особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний 
орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки 
паспорта з такою відміткою);

постанова відповідної військово-лікарської комісії щодо встановленім причинного 
зв’язку контузії, травми або каліцтва.

Допомога виплачується військовослужбовцю у сумі 5000,00 грн. (п’ять тисяч 
гривень 00коп.).

Для організації поховання осіб, які брали участь у військових діях 
(військовослужбовці, військовозобов'язані або резервісти), які загинули (померли) під час 
проходження військової служби розпорядженням сільського голови створюється комісія у 
складі не менше 5 осіб.

Комісія узгоджує з рідними загиблого (померлого) військовослужбовця місце, час 
та порядок поховання загиблого (померлого) військовослужбовця.

Під час організації поховання загиблого (померлого) військовослужбовця за 
рахунок бюджету Великохутірськоїх сільської ради закуповуються такі предмети 
ритуальної належності: труна, подушка, похоронне покривало, надгробний хрест, 
ритуальний вінок, державний прапор. Також за рахунок сільського бюджету проводиться 
оплата ритуальних послуг (копання могили, підвезення небіжчика, траурний обід до 30 
осіб (150 грн. на одну особу) та інші. Загальна сума витрат на поховання не може

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12


перевищувати 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00коп.). Якщо фактично зазначені 
витрати на поховання є нижчими, то відшкодування проводиться тільки за фактичними 
витратами.

У разі поховання військовослужбовця за місцем служби після одержання 
повідомлення про смерть, які повинен надіслати командир військової частини, де 
проходив службу загиблий (померлий), Великохутірська сільська рада надає матеріальну 
допомогу членам сім’ї загиблого у сумі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00коп.), 
до заяви додаються такі документи:

копія свідоцтва про смерть;
довідка органу реєстрації або органу місцевого самоврядування про склад сім'ї 

особи, яка загинула (померла) під час проходження військової служби);
копія паспорта члена сім’ї військовослужбовця, що звертається за допомогою (1, 2, 

11 сторінки);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 

фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної 
особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний 
орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки 
паспорта з такою відміткою);

копія свідоцтва про народження особи, яка загинула (померла) під час 
проходження військової служби (військовослужбовця, військовозобов'язаного або 
резервіста) - для виплати одноразової грошової допомоги одному з батьків;

копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
згода на обробку та використання персональних даних».
2.3. Для отримання одноразової матеріальної допомоги особі, яка безпосередньо 

бере участь у військових діях (військовослужбовці, військовозобов'язані або резервісти), 
яка має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або членам їх сімей, до заяви 
додаються такі документи:

довідка органу реєстрації або органу місцевого самоврядування про склад сім'ї 
особи, яка бере участь у військових діях (військовослужбовця, військовозобов'язаного або 
резервіста) в районах її проведення;

довідка про наявність статусу ВПО військовослужбовця;
копія паспорта військовослужбовця (або члена його сім’ї), що звертається за 

допомогою (1, 2, 11 сторінки);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 

фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної 
особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний 
орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки 
паспорта з такою відміткою) військовослужбовця (або члена його сім’ї);

копія свідоцтва про народження особи, яка бере участь у військових діях 
(військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста) - для виплати одноразової 
грошової допомоги одному з батьків;

копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
рахунок з банку;
згода на обробку та використання персональних даних.



Допомога виплачується військовослужбовцю або одному з членів сім’ї, з яким 
проживала особа у сумі 3000, 00грн. (три тисячі гривень 00коп.).

Факт призиву на військову службу під час мобілізації підтверджується довідкою 
наданою Другим відділом Золотоніського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки. Військовозобов'язані та резервісти вважаються 
такими, що виконують обов'язки військової служби, служби у військовому резерві, за 
умов, визначених Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу», 
указами Президента України.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги військовозобов’язаним із 
статусом ВПО, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або 
каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок 
захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи 
встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок 
зазначених причин, пов’язаним із захистом Батьківщини, у період дії воєнного стану до 
заяви додаються такі документи:

копія паспорта військовослужбовця, що звертається за допомогою (1, 2, 11 
сторінки);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 
фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної 
особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний 
орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки 
паспорта з такою відміткою);

постанова відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного 
зв’язку контузії, травми або каліцтва.

довідка про наявність статусу ВПО військовослужбовця;
Допомога виплачується військовослужбовцю у сумі 5000,00 грн. (п’ять тисяч 

гривень 00коп.).

Для організації поховання осіб ВПО, які брали участь у військових діях
(військовослужбовці, військовозобов'язані або резервісти), які загинули (померли) під час 
проходження військової служби розпорядженням сільського голови створюється комісія у 
складі не менше 5 осіб.

Комісія узгоджує з рідними загиблого (померлого) військовослужбовця ВПО місце, 
час та порядок поховання загиблого (померлого) військовослужбовця.

Під час організації поховання загиблого (померлого) військовослужбовця ВПО за 
рахунок бюджету Великохутірськоїх сільської ради закуповуються такі предмети 
ритуальної належності: труна, подушка, похоронне покривало, надгробний хрест, 
ритуальний вінок, державний прапор. Також за рахунок сільського бюджету проводиться 
оплата ритуальних послуг (копання могили, підвезенім небіжчика, траурний обід до 30 
осіб (150 грн. на одну особу) та інші. Загальна сума витрат на поховання не може 
перевищувати 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00коп.). Якщо фактично зазначені

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12


витрати на поховання є нижчими, то відшкодування проводиться тільки за фактичними 
витратами.

У разі поховання військовослужбовця за місцем служби після одержання 
повідомлення про смерть, які повинен надіслати командир військової частини, де 
проходив службу загиблий (померлий) ВПО, Великохутірська сільська рада 
матеріальну допомогу членам сім’ї загиблого не надає.

Для здійснення оплати заходів поховання загиблого (померлого) 
військовослужбовця ВПО за рахунок бюджету Великохутірськоїх сільської ради до заяви 
додаються такі документи:

копія свідоцтва про смерть;
довідка про наявність статусу ВПО військовослужбовця який загинув (помер) під 

час проходження військової служби);
довідка органу реєстрації або органу місцевого самоврядування про склад сім'ї 

особи ВПО, яка загинула (померла) під час проходження військової служби);
копія паспорта члена сім’ї військовослужбовця ВПО, що звертається за допомогою 

(1, 2, 11 сторінки);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 

фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної 
особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний 
орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки 
паспорта з такою відміткою) члена сім’ї військовослужбовця ВПО;

копія свідоцтва про народження особи, яка загинула (померла) під час 
проходження військової служби (військовослужбовця, військовозобов'язаного або 
резервіста) - для виплати одноразової грошової допомоги одному з батьків;

копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
згода на обробку та використання персональних даних».
3. У разі відсутності необхідного пакету документів, які є обов'язковими для 

надання одноразової грошової допомоги (пункт 2 Порядку), заяви громадян повертаються 
до заявника для подальшого зібрання документів.

4. Звернення громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги разом із 
документами, наведеними у пункті 2 цього Порядку, направляються секретарю сільської 
ради на реєстрацію.

5. Комісія з питань соціального захисту населення проводить обстеження 
матеріально-побутових умов заявника, складає відповідний акт та визначає розмір 
одноразової матеріальної допомоги, або надає пропозицію сільській раді про відмову у 
наданні допомоги.

6. За наслідками розгляду отриманих документів сільська рада може відмовити в 
наданні одноразової матеріальної допомоги, якщо:

- заявник працездатний або працездатні члени його сім'ї без поважних причин не 
працюють і не зареєстровані в установленому порядку, як безробітні;



- сім'я протягом поточного року вже отримувала одноразову матеріальну допомогу
з коштів сільського бюджету.

*

7. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться відділом 
бухгалтерського обліку та звітності сільської ради відповідно до прийнятого сільською 
радоюївиконавчим комітетом рішення.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



Додаток З
до цільової Програми соціального захисту 
населення «Турбота» на 2022-2026 роки 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

СКЛАД
комісії з питань соціального захисту населення Великохутірської 

сільської територіальної громади

Грицаченко Надія Миколаївна, секретар сільської ради -  голова комісії;

Близнюк Тетяна Миколаївна -  заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів -  заступник голови комісії;

Кутова Наталія Олександрівна, головний спеціаліст -  секретар комісії;

Члени комісії:

Вольф Любов Тригорівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту і 
організації надання соціальних послуг;

Степанець Олександр Миколайович, завідувач Великохутірської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини (терапевт);

Ніс.кун Ольга Миколаївна, голова постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету та економічного розвитку, директор КЗ «ЦНСН Великохутірської сільської
ради»;

Литовченко Андрій Сергійович, староста Безбородьківського старостинського
округу;

Ткач Світлана Миколаївна, виконуюча староста Рецюківгцинського
старостинського округу;

Рибак Зоя Василівна, староста Рождественського старостинського округу.


