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ВОЛОДИІУИРЕПЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)
РІШЕННЯ
«____________ 2021 року

№_

Про внесення змін та доповнень
до рішелшя Володїширецьішї
селипщої ради 69
від 24 грудня 2020 року
Керуючись CT.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метош матеріальної підтримки учасників операції об’єднаних сил,
членів
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24 грудня 2020 року «Про затвердження цшьової програми «Програма^
матеріальної підтримки учасників операції об’єднаних сил та осіб, які
проживають в зоні її проведення на 2021 —2025 роки», виклавпш Програму
матеріальної підтримки учасників операції об’єднаних сил та осіб, які
проживають Б зоні її проведення на 2021 - 2625 роки в новій редакції, що
додається.
2. ТТе рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на веб-сайті

Володимирецької селищної ради www.volodselrada.gov.ua.
3. Контроль за виконанням цього ріпіення покласти на постійні комісії
селипщої ради.
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Додаток до рішення
Володимирецької селищної
ради
№ __від__________ ^2021 року
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Програма матеріальної підтримки учасників операції об’єднаних сил та
осіб, які проживають в зоні її проведення на 2021 -2025 роки»
Програма матеріальної підтримки учасників операції об’єднаних сил (далі
- ООС) та осіб, які проживають в зоні її проведення - це комплекс заходів, що
здійснюються з метою сприяння вирішенню питань придбання медикаментів,
засобів особистої гігієни, продуктів харчування та інше (запасні частини,
спецспорядження, будівельні і паливно-мастильні матеріали) особам, які
проходять військову службу у зоні проведення ООС, проживають на території
ії проведення, а також придбання шкільного приладдя для дітей, які
перебувають у дитячих будинках, школах-інтернатах.
У рамках Програми передбачається надання матеріальної допомоги
військовослужбовцям, які беруть з^іасть у проведенні ООС та проходять
військову службу у зоні проведення ООС, проживають на території проведення
ООС і дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб і дітям, які перебувають у
дитячих будинках, школах-інтернатах, інших подібних закладах, переміщених
із тимчасово окупованої території України, шляхом забезпечення матеріальнопобутовими, лікарськими засобами, засобами особистої гігієни (в тому числі
миючими) та шкільним приладдям.
Надання матеріальних допомог
1. Загальні положення
1.1.В умовах проведення на сході України ООС виникає необхідність
надання допомоги її учасникам, дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб (в
тому числі дитячим будинкам, школам-інтернатам) із тимчасово окупованої
території, у частині забезпечення лікарськими засобами, засобами особистої
гігієни (в тому числі миючими) та шкільним іфиладдям.
1.2.Надання допомоги учасникам ООС, дітям із сімей внутрішньо
переміщених осіб (в тому числі дитячим будинкам, школам інтернатам)
здійснюється через благодійні фонди та державні органи, а також за зверненням
інших організацій, статутні цілі яких узгоджуються із метою та завданнями цієї
програми (при укладанні з селищною радою договору про співпрацю).
1.3. Надання матеріальної підтримки учасникам антитерористичної
операції, учасникам операції об’єднаних сил, мобілізованим особам та
особам, які зараховані на військову службу за контрактом у Збройні Сили
України.
Мобілізовані особи - особи, мобілізовані відповідно до указів Президента
України від 17.03.2014 № 303/2014 «Про часткову мобілізацію», від

Мобілізовані особи - особи, мобілізовані відповідно до указів Президента
України від 17,03.2014 № 303/2014 «Про часткову мобілізацію», від
06.05.2014 № 454/2014 «Про часткову мобілізацію», від 21.07.2014 № 607/2014
«Про часткову мобілізацію», від 14,01.2015 № 15 «Про часткову
мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.2017 № 704 «Про
грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу та деяких інпшх осіб» (із змінами).
Дія цієї Програми не попшрюється на мобілізованих осіб, які проходять
службу у військових комісаріатах, територіальних центрах комплектування та
соціальної підтримки.
2.
Розмір матеріальної підтримки
Розмір матеріальної підтримки учасникам антитерористичної операції,
учасникам операції об’єднаних сил, мобілізованим особам та особам, які
зараховані на військову службу за контрактом, їх сім'ям становить:
Вид вшмати

Розмір
одноразової
виплати,
тис.грн.

Одноразова грошова допомога на вирішення соціально-побутових
питань учасникам антитерористичної операції, учасникам
операції об’єднаних сил, мобілізованим особам.

2 000

Одноразова грошова допомога у разі поранення, контузії, травми,
захворювання внаслідок участі в антитерористичній операції,
участі в операції об’єднаних сил.

5 000

Одноразова грошова допомога сім'ям загиблих (померлих)
учасників антитерористичної операції, учасників операції
об’єднаних сил, мобілізованих осіб.

25 000

Одноразова грошова допомога для встановлення на могішах
загиблих учасників антитерористичної операції, учасників
операції об’єднаних сил намогильної споруди.

10 000

0,7щоразова грошова допомога особам, які зараховані на
військову службу за контрактом у Збройні Сили України або
членам їх сімей (чоловік, дружина, мати, батько) у разі
підписання другого та наступних контрактів.

3000

З. Порядок надання матеріальної допомоги
3.1. Питання про надання матеріальної допомоги учасникам ООС, дітям із
сімей внутрішньо переміш;ених осіб, в тому числі дітям, які перебувають у
дитячих будинках, школах-інтернатах, що переміщені з тимчасово окупованих
територій розглядається виконавчим комітетом селипщої ради у відповідності
до цієї програми.
3.2. Допомога лікарськими засобами, засобами особистої гігієни (в тому
числі миючими'» налається військовослужбовцям та військовим частинам, які

фонди, волонтерів (при укладанні договору про співпрацю).
3.3.Допомога ппсільним приладдям, лікарськими засобами, засобами
особистої гігієни (в тому числі миючими) надається дітям із сімей внутрішньо
переміщених осіб та дітям, які перебувають у дитячих будинках, школахінтернатах, ш;о переміш;ені з тимчасово окупованих територій.
3.4,Допомога надається шляхом надання грошової допомоги, придбання
товарів, передбачених цією програмою, за кошти місцевого бюджету в межах
обсягів фінансування, та передачі їх комісією (створеною за рішенням
виконкому селищної ради) за актом приймання-передачі благодійним фондам,
державним органам та іншим організаціям, статутні цілі яких узгоджуються із
метою та завданнями цієї програми (при укладанні з селищною радою договору
про співпрацю) для подальшого надання таких товарів вищезазначеним
категоріям осіб.
4. Фінансове забезпечення
Назва заходу
Придбання лікарських засобів
та засобів особистої гігієни (в
тому числі миючих) з^іасникам
ООС, що проходять військову
службу в зоні проведення ООС
Придбання шкільного
засобів особистої гігієни дітям
із сімей внутріпшьо
переміщених осіб та дітям, які
перебувають у дитячих
будинках, школах-інтернатах,
інших подібних закладах, що
переміщені з тимчасово
окупованих територій або
дітям, сім’ї яких проживають у
зоні проведення ООС________
Придбання запасних частин до
транспортних засобів, що
використовуються
військовослужбовцями в зоні
проведення ООС, будівельних
та паливно - мастильних
матеріалів для
військовослужбовців.
Придбання будівельних
матеріалів для осіб, які
постійно проживають в зоні
проведення ООС____________
Придбання продуктів
харчування (в тому числі
цукерки, печиво, інше) до
нововічних. пасхальних та

в тому числі по
по роках, тис.грн.

Обсяг
фінансування
всього
тис.грн.

2021

2022

2023

2024

2025

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

інших свят для осіб що
проходять військову службу чи
постійно проживають у зоні
проведення ООС, внутріппп>о
переміщених осіб____________
Забезпечення
зубопротезуваннаї учасниїсів
антитерористичної операції,
)учасників ООС, що проходять
військову службу в зоні
проведення ООС____________
Надання одноразової грошової
допомоги на вирішення
соціально-побутових питань
учасникам антитерористичної
операції, учасникам операції
об’єднаних сил, мобілізованим
особам.
Надання одноразової грошової
допомоги у разі поранення,
контузії, травми, захворювання
внаслідок з^асті в
антитерористичній операції,
участі в операції об’єднаних
сил.
Надання одноразової грошової
допомоги сім'ям загиблих
(померлих) учасників
антитерористичної операції,
учасників операції об’єднаних
сил, мобілізованих осіб.
Надання одноразової грошової
допомоги для встановлення на
могилах загиблих з^асників
антитерористичної операції,
учасників операції об’єднаних
сил намогильної споруди.
Надання одноразової грошової
допомоги особам, які
зараховані на військову службу
за контрактом у Збройні Сили
України або членам їх сімей
(чоловік, дружина, мати,
батько) у разі підписання
другого та наступних
контрактів._________________

75,00

15,00

15,00

15.00

15,00

15,00

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

25,00

5,Ш

5,<Ю

5,00

5,00

5,00

125,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

30,00

6,00

6,00

6,000

6,00

6,00

755,00

151,00

151,00

151,00

151,00

151,00

5.
Заключні положення
5.1 Виконавчий комітет селипщої ради в кінці року подає раді звіт про

використання коштів, виділених в межах цієї програми для надання допомоги
учасникам ООС, дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб, дітям, які
перебувають у дитячих будинках, школах-інтернатах, переміщених із
тимчасово окупованої території України, у частині забезпечення лікарськими
засобами, засобами особистої гігієни (в тому числі миючими) та шкільним
приладдям тощо.
У разі відсутності необхідності фінансування витрат зазначених в
окремих пунктах цієї програми, дозволити використовувати відповідні кошти
на інші заходи в межах цієї програми.
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Начальник відділу соціального захисту населення
Управління соціально-культурної сфери

/Тюска Ю.В./

ПОГОДЖЕНО:
Секретар ради

/Блищик Ю.М./

Заступник селищного голови

/Котович А.П./

Заступник селипщого голови

Жазака І.С./
/

В.о. начальника Управління
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