
 
 
 
 

 
Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми соціального захисту 
населення “Турбота” на період до 2020 року 

Тридцять перша 
позачергова сесія 
сьомого скликання   

 
 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, на підставі статті 2.6.4. Регламенту 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 
обласної ради від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами та доповненнями), з 
метою посилення соціального захисту незахищених верств населення обласна 
рада  

 
 
ВИРІШИЛА: 
  
 
1. Внести до Комплексної програми соціального захисту населення 

“Турбота” на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради        
від 22 грудня 2016 року № 5 (зі змінами та доповненнями, внесеними 
рішеннями обласної ради від 27 квітня 2017 року № 19, від 27 липня 2017 року 
№ 5, від 12 жовтня 2017 року № 21, від 21 грудня 2017 року № 15, від 05 липня 
2018 року № 20, від 25 липня 2018 року № 20, від 21 грудня 2018 № 12,         
від 16 травня 2019 № 13, від 07 листопада 2019 № 1), такі зміни та доповнення, 
що додаються. 

 
1. У додатку 2 до Програми «Заходи щодо виконання Комплексної 

програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року» 
викласти у редакції відповідно до додатка 1: 

 
1) пункт 12 розділу 1 «Надання адресної допомоги малозахищеним 

верствам населення»; 
 
2) пункти 3, 15 розділу 3 «Надання допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членів їх сімей». 
 
2. Розділ 2 «Матеріальна підтримка категорії ветеранів війни та інших 

громадян» доповнити пунктом 10 «Забезпечити надання одноразової 
матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на 
території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території 
інших країн».  
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3. Затвердити Порядок фінансування субвенції з обласного бюджету для 
надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих 
учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю 
внаслідок війни на території інших країн, що додається (додаток 1). 

 
4. Порядок забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та перебувають на квартирному обліку викласти у редакції, що 
додається (додаток 2). 

 
5. Порядок забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та перебувають на квартирному обліку набирає чинності з        
01 січня 2020 року. 

 
6. Визнати Порядок забезпечення житлом громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, 
затверджений рішенням обласної ради від 21 грудня 2018 року № 12 таким, що 
втрачає чинність з 01 січня 2020 року. 

 
7. Назву Порядку організації оздоровлення та відпочинку на базах 

відпочинку, в санаторно-курортних закладах учасників антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил, які здійснювали заходи із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їх сімей за 
рахунок коштів обласного бюджету викласти в такій редакції: «Порядок 
організації оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, санаторно-
курортних закладах учасників бойових дій та членів їх сімей за рахунок коштів 
обласного бюджету». 

 
8. Затвердити Порядок організації оздоровлення та відпочинку на базах 

відпочинку, санаторно-курортних закладах учасників бойових дій та членів їх 
сімей за рахунок коштів обласного бюджету, що додається (додаток 3). 

 
9. Порядок фінансування субвенції з обласного бюджету для надання 

одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників 
антитерористичної операції на сході України викласти у редакції, що додається 
(додаток 4). 
 

10. Затвердити Порядок надання адресної грошової допомоги мешканцям 
Миколаївської області, що додається (додаток 5). 

 
 
 
Голова обласної ради                                                        Вікторія МОСКАЛЕНКО 



 
                                                                                                                                                                                      Додаток 2  

                                                                                                                                                                                          до Програми 
 
 

З А Х О Д И 
щодо виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" 

на період до 2020 року 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці 
Джерело 

фінансуван-
ня 

Орієнтовні обсяги фінансового 
забезпечення (тис. гривень) * 

Всього
У тому  числі  за  роками 

2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 1. НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

13
. 

Забезпечити надання 
одноразової матеріальної 
допомоги громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 
(І категорії), та дітям-
інвалідам, які постраждали 
від наслідків 
Чорнобильської катастрофи 
(додаток 1). 

Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
(міст обласного значення) рад 
(за узгодженням), обласна 
організація Всеукраїнської 
громадської організації 
інвалідів “Союз Чорнобиль 
інвалідів України” (за 
узгодженням), виконавчі 

Обласний 
бюджет 

2722,5 559,4 615,3 676,8 871,0 

Місцеві 
бюджети 

2722,5 559,4 615,3 676,8 871,0 
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Продовження додатка 2 
до Програми 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
органи об’єднаних 
територіальних громад                
(за узгодженням). 

Всього по розділу 1 Усього:   46265,8 5419,6 6550,6 16853,6 17442,0 

у тому числі кошти:             

державний бюджет   0 0 0 0 0 

обласного бюджету   43543,3 4860,2 5935,3 16176,8 16571,0 

місцевих бюджетів   2722,5 559,4 615,3 676,8 871,0 

Розділ 2. МАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА КАТЕГОРІЇ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ІНШИХ ГРОМАДЯН 

10
. 

Забезпечення житлом 
громадян та членів їх сімей, 
які потребують поліпшення 
житлових умов та 
перебувають на 
квартирному обліку  

Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст 
обласного значення) рад  
(за узгодженням), виконавчі 
органи об’єднаних 
територіальних громад                
(за узгодженням).             

Обласний 
бюджет. 

У межах наявного фінансового ресурсу. 

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу. 

11
. 

Забезпечити надання 
одноразової матеріальної 
допомоги сім'ям загиблих та 

Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, обласна 

Обласний 
бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу. 
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Продовження додатка 2 
до Програми 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
померлих учасників 
бойових дій на території 
інших країн, особам з 
інвалідністю внаслідок війн 
на території інших країн 
(додаток 1) 

Спілка воїнів-
інтернаціоналістів та запасу 
(за узгодженням),  виконавчі 
органи міських (міст 
обласного значення) рад 
 (за узгодженням), виконавчі 
органи об’єднаних 
територіальних громад  
(за узгодженням).             

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу. 

Всього по розділу 2 Усього:   87996,4 24112,4 25116,0 19154,0 19614,0 
у тому числі кошти:             
державного бюджету   0 0 0 0 0 

обласного бюджету   52050,4 16012,4 15390,0 10194,0 10454,0 

місцевих бюджетів   35946,0 8100,0 9726,0 8960,0 9160,0 

Розділ 3. НАДАННЯ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ 
3. Забезпечити  оздоровлення 

та відпочинок на базах 
відпочинку, санаторно-
курортних закладах  
учасників бойових дій та 
членів їх сімей за рахунок 
коштів обласного бюджету 
(додаток 3). 

Департамент  соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст 
обласного значення) рад (за 
узгодженням), виконавчі 
органи об’єднаних 
територіальних громад                

Державний 
бюджет 

У межах затверджених асигнувань 

Обласний 
бюджет 

16200,0 2700,0 3500,0 3500,0 6500,0 

Місцеві 
бюджети 

16200,0 2700,0 3500,0 3500,0 6500,0 
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Продовження додатка 2 
до Програми 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(за узгодженням).       

4. Надавати з обласного 
бюджету  матеріальну 
допомогу сім’ям загиблих в 
зоні АТО/ООС на сході 
України та сім'ям осіб, які 
загинули під час Революції 
Гідності  

Департамент  соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст 
обласного значення) рад (за 
узгодженням), виконавчі 
органи об’єднаних 
територіальних громад                
(за узгодженням).       

Обласний 
бюджет 

5800,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 

15
. 

Забезпечити надання на 
конкурсній основі  
одноразової допомоги для 
відкриття власної справи  
учасником 
антитерористичної операції 

Департамент  соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст 
обласного значення) рад, 
виконавчі органи об’єднаних 
територіальних громад  (за 
узгодженням).        

Обласний 
бюджет 

у межах фінансового ресурсу 

Місцеві 
бюджети 

У межах фінансового ресурсу 

  Всього по розділу 3 Усього:   83768,0 26850,0 30274,0 10322,0 16322,0 

у тому числі кошти:             
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Продовження додатка 2 
до Програми 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
державного бюджету   0 0 0 0 0 

обласного бюджету   44784,0 14150,0 15862,0 5886,0 8886,0 

місцевих бюджетів   38984,0 12700,0 14412,0 4436,0 7436,0 

Разом по програмі Усього:   227880,2 58332,0 64240,6 48929,6 56378,0 

у тому числі кошти:       

державного бюджету   - - - - - 

обласного бюджету   150227,7 36972,6 39487,3 34856,8 38911,0 

місцевих бюджетів   77652,5 21359,4 24753,3 14072,8 17467,0 

 
*Примітка. Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається рішенням обласної ради під час 
затвердження обласного бюджету Миколаївської області на відповідний бюджетний рік і може змінюватися з 
урахуванням надходжень до обласного бюджету. 
 
 
 
 
Директор департаменту соціального  
захисту населення облдержадміністрації                                                                                            Оксана ЄЛЬЧІЄВА 
 



    Додаток  
   до рішення обласної ради  

            
 

П О Р Я Д О К 
фінансування субвенції з обласного бюджету для надання  

одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників 
бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни  

на території інших країн  
 

1.  Цей Порядок визначає механізм фінансування субвенції, передбаченої в 
обласному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям  
загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з 
інвалідністю на території інших країн (далі – одноразова матеріальна допомога) 
відповідно до обласних програм соціального захисту населення. 

 
2.  Одноразова матеріальна допомога виплачується сім’ям загиблих та 

померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з 
інвалідністю внаслідок війни на території інших країн, які зареєстровані та 
проживають на території Миколаївської області. 

 
3.  Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться не пізніше 

Дня захисника України (14 жовтня) у разі наявності відповідних бюджетних 
асигнувань. У разі виникнення непередбачуваних обставин, що 
унеможливлюють проведення виплати у визначений строк, виплата одноразової 
матеріальної допомоги проводиться не пізніше двох місяців після їх усунення. 

 
4.  Головним розпорядником цих коштів є департамент соціального 

захисту населення Миколаївської облдержадміністрації в частині надання 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової 
матеріальної допомоги  сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на 
території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війн на території інших 
країн. 

 
5.  Сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших 

країн одноразова матеріальна допомога надається на підставі посвідчення члена 
сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, довідки, яка підтверджує участь 
загиблого (померлого) члена сім’ї у бойових діях на території інших країн, та 
документів, що підтверджують родинний зв’язок із загиблим (померлим) 
учасником бойових дій на території інших країн. 

 
6.  Особам з інвалідністю внаслідок війн на території інших країн 

одноразова матеріальна допомога надається на підставі довідки військкомату 
про участь у бойових діях на території інших країн, копії посвідчення особи з 
інвалідністю внаслідок війни та копії довідки МСЕК про встановлення 
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Продовження додатка  
до рішення обласної ради 

 
 
інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов’язаного з перебуванням на території інших країн у період бойових дій.   

 Як виняток, одноразова матеріальна допомога надається на підставі копії 
військового квитка, архівних документів за умови наявності в них інформації 
про участь ветерана у бойових діях на території інших країн.. 

 
7.  Збір документів здійснюють департамент праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, департамент 
соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради, 
управління соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих 
органів міських (міст обласного значення) рад, користуючись документами, 
наявними у відповідних управліннях або в органах Пенсійного фонду України. 

 
8.  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації на 

підставі пропозицій управлінь (департаментів) соціального захисту населення, 
райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) 
рад до листопада місяця року, що передує року виплати,  формує розподіл 
коштів. 

 
9. Розподіл коштів між місцевими бюджетами області та розмір 

одноразової матеріальної допомоги затверджується щорічно під час 
формування  обласного бюджету Миколаївської області на наступний 
бюджетний рік. 

 
10. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

надає головному управлінню Державної казначейської служби у Миколаївській 
області платіжні доручення щодо перерахування  коштів субвенції на рахунки 
місцевих бюджетів. 

  Головне управління Державної казначейської служби України у 
Миколаївській області протягом операційного дня з часу отримання  платіжних 
доручень перераховує кошти зазначеної субвенції на рахунки місцевих 
бюджетів, що відкриті в регіональних відділеннях Державної казначейської 
служби.  

 
11. Одноразова матеріальна допомога виплачується департаментом праці 

та соціального захисту населення виконавчого органів Миколаївської міської 
ради, департаментом соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської 
міської ради, управліннями соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) 
рад через банківські установи шляхом перерахування коштів на особовий 
рахунок одного одержувача допомоги. 
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12. Одноразова матеріальна допомога за рахунок коштів обласного 
бюджету не виплачується особам, які прибули до Миколаївської області після 
здійснення розподілу виділених коштів. Питання про надання одноразової 
матеріальної допомоги зазначеним особам вирішується, виходячи з 
можливостей місцевих бюджетів. 

 
13. У разі зміни членами сімей загиблих та померлих учасників бойових 

дій на території інших країн, особами з інвалідністю внаслідок війн на території 
інших країн зареєстрованого місця проживання поза межами Миколаївської 
області або смерті одноразова матеріальна допомога не виплачується. 

 
14. Членам сімей загиблих та померлих учасників бойових дій на 

території інших країн, особами з інвалідністю внаслідок війн на території 
інших країн, які перебувають на повному державному утриманні в інтернатних 
закладах, одноразова матеріальна допомога виплачується згідно з цим 
Порядком. 

 
15. Кошти субвенції, не використані за  призначенням, у місячний строк 

після завершення виплати перераховуються органами Державної казначейської 
служби до обласного бюджету на підставі платіжних доручень департаменту 
праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської 
міської ради, департаменту соціальних питань та охорони здоров’я 
Южноукраїнської міської ради, управлінь соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) 
рад, фінансових управлінь райдержадміністрацій та міських (міст обласного 
значення) рад. 
 
 
 
Виконувач обов’язків департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації                                                                           Юлія НЕЧЕТ  
 
 



 Додаток 
до рішення обласної ради 
 

 
 

П О Р Я Д О К 
забезпечення житлом громадян та членів їх сімей, які потребують 

поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку 
 

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення житлом громадян та 
членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на 
квартирному обліку за рахунок коштів обласного бюджету(далі - сім’ї). 

 
2. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем є 

департамент соціального захисту населення Миколаївської 
облдержадміністрації. 

 
3. Рішення щодо придбання житла сім’ям приймається Комісією з питань 

забезпечення житлом громадян та членів їх сімей, які потребують поліпшення 
житлових умов та перебувають на квартирному обліку (далі - Комісія), яка 
утворюється при облдержадміністрації. 

 
4. Кошти спрямовуються на придбання житла сім’ям на умовах спів 

фінансування з обласного та місцевого бюджетів за умови, що обсяг 
фінансування з відповідного місцевого бюджету (районного бюджету, міського 
бюджету, бюджету відповідної територіальної громади) становить не менше    
50 % вартості житла.   

 
5. За рахунок бюджетних коштів житлом забезпечуються сім’ї, які 

перебувають на квартирному обліку за місцем реєстрації місця проживання. 
 
6. Надання житла сім’ям здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства. 
Загальна площа житла, що складається з однієї кімнати (однокімнатної 

квартири), яке надається одинокій особі, не може перевищувати 50 кв. метрів. 
 
7. Перевищення площі житла допускається в разі, коли оплата різниці 

вартості житла здійснюється за рахунок коштів громадян, яким надається таке 
житло, та інших джерел, не заборонених чиним законодавством. 

Зазначені кошти зараховуються як власні надходження бюджетних установ 
на рахунок відповідного розпорядника бюджетних коштів та включаються до 
спеціального фонду відповідного бюджету. 

 
8. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла на первинному та 

вторинному ринку. 



2 

 

 
9. Вартість придбання житла визначається за результатами розгляду 

Комісії. Критеріями для визначення є придатність для проживання та найнижча 
вартість серед запропонованого житла. 

 
10. Територіальні громади, на квартирному обліку яких перебувають 

вищезазначені сім’ї, надають облдержадміністрації подання щодо потреби у 
забезпеченні житлом на вивчення Комісії. 

До подання додаються документи відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

 
11. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

спільно з територіальними громадами вивчає ринок житла на відповідних 
територіях та виносять питання щодо придбання житла на розгляд Комісії, яка 
створена при облдержадміністрації. 

 
12. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах 

казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням коштів 
обласного та місцевого бюджетів, здійснюються в установленому чинним 
законодавством порядку. 

 
13. Придбане житло в установленому чинним законодавством порядку 

безоплатно передається у власність відповідних територіальних громад для 
подальшого надання цього житла сім’ям. 
 
 
Директор департаменту  
соціального захисту населення 
облдержадміністрації                                                                   Оксана ЄЛЬЧІЄВА 

 



                       Додаток  
до рішення обласної ради        

 
 

 
П О Р Я Д О К 

організації оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку,  санаторно-
курортних закладах учасників бойових дій та членів їх сімей за рахунок коштів 

обласного бюджету 
 
1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України ”Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та з метою організації 
оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, санаторно-курортних 
закладах учасників бойових дій та членів їх сімей (далі - оздоровлення та 
відпочинок) відповідно до обласних програм соціального захисту населення. 

 
2. Право на оздоровлення та відпочинок мають: 
- учасники бойових дій та члени їх сімей; 
- особи з інвалідністю внаслідок війни;  
- члени сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та сім’ї осіб, які 

загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
пошкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а саме: 
дружини (чоловіки) та їх діти (віком до 18 років) або батьки загиблого 
(померлого) учасника бойових дій та їх діти ( віком до 18 років), неповнолітні 
брати, сестри загиблих учасників бойових дій. 

 
На підставі довідки про склад сім’ї одинокі особи з інвалідністю внаслідок 

війни І групи, яким відповідно до висновку лікувально-профілактичного 
закладу необхідна постійна стороння допомога, мають право прибути до бази 
відпочинку, санаторно-курортного закладу із супроводжуючою особою. 
 

3. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем є 
департамент соціального захисту населення Миколаївської 
облдержадміністрації. 
 

4. Право на оздоровлення та відпочинок визначається на підставі 
посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю 
внаслідок війни, паспорта та ідентифікаційного коду учасника бойових дій або 
особи з інвалідністю внаслідок війни, паспорта та ідентифікаційного коду 
дружини (чоловіка), свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дитини, 
посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, та інші 
документи, що підтверджують родинні зв’язки. 
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5. Збір документів, визначених у пункті 4, та формування особових справ 

учасників бойових дій та членів їх сімей, здійснюють департамент праці та 
соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської міської 
ради, департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської 
міської ради, управління соціального захисту населення райдержадміністрацій, 
виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад (далі – органи 
соціального захисту населення).  
 

6. Послуги із оздоровлення та відпочинку учасники бойових дій  та члени 
їх сімей отримують в порядку черговості із дати подання заяви, в межах 
виділених коштів. 

7. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 
проводить оплату послуг закладів, підприємств, установ та організацій із 
оздоровлення та відпочинку учасників бойових дій  та членів їх сімей  шляхом 
надання грошової допомоги для компенсації вартості оздоровлення та 
відпочинку через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним 
закладам, закладам відпочинку Миколаївщини, які мають дозвіл на 
провадження господарської діяльності. 

Гранична вартість одного дня оздоровлення та відпочинку становить        
500,00 грн. в розрахунку на одну особу.  

Строк перебування учасників бойових дій та членів їх сімей на базі 
відпочинку, у санаторно-курортному закладі становить не більше        
8 календарних днів. 

Учасники бойових дій та члени їх сімей мають право вільного вибору 
закладу оздоровлення та відпочинку, а також за бажанням здійснення доплати 
за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги для 
компенсації вартості оздоровлення та відпочинку в обраному закладі.                           

Заклад надає органам соціального захисту населення підтвердження про 
наявність у нього дозволу на провадження господарської діяльності, 
інформацію про умови проживання, харчування на період оздоровлення та 
відпочинку та графік заїздів на оздоровлення та відпочинок. 

Органи соціального захисту населення укладають договір із закладом та 
учасниками бойових дій та/або членами їх сімей про виплату компенсації 
вартості оздоровлення та відпочинку шляхом надання грошової допомоги (далі-  
договір) у розмірі, встановленому цим Порядком. 
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Договір укладається в чотирьох примірниках (один — для департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації, другий – для органу 
соціального захисту населення, третій — для закладу, четвертий — для 
учасників бойових дій та/або члена їх сімей). Усі примірники договору 
підписані департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації, 
органами соціального захисту населення та учасниками бойових дій та/або 
членами їх сімей і скріплені печатками департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації та органу соціального захисту населення,  які 
передаються зазначеним особам з метою подальшої передачі закладу. 

Після оздоровлення (відпочинку) учасники бойових дій та/або члени їх 
сімей подають органу соціального захисту населення документ, який 
підтверджує оздоровлення та відпочинок в закладі із зазначенням строку 
перебування у ньому. 

Після надання послуг заклад подає до органу соціального захисту 
населення акт приймання-передачі послуг для складання реєстру наданих 
послуг з оздоровлення та відпочинку, на підставі якого департаментом 
соціального захисту населення облдержадміністрації проводиться безготівкове 
перерахування коштів санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку. 

Органи соціального захисту населення подають до департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації реєстри наданих послуг з 
оздоровлення та відпочинку із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові осіб, які 
отримали послуги, строку надання послуг, ціни та загальної вартості отриманих 
послуг (відповідно до договору та фактично отриманих послуг) та реквізитів 
для проведення розрахунків із закладами.  

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах 
казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням кошів 
обласного бюджету, здійснюються в установленому чинним законодавством 
порядку. 
 

9. Організація оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, санаторно-
курортних закладах учасників бойових дій та членів їх сімей можлива на 
умовах співфінансування за рахунок коштів  місцевих бюджетів або інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством. 
 
 
Виконувач обов’язків департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації                                                                           Юлія НЕЧЕТ  



                                                                                 Додаток   
                                                                                 до рішення обласної ради  

                                                                     
П О Р Я Д О К 

фінансування субвенції з обласного бюджету для надання одноразової 
матеріальної допомоги сім’ям загиблих  та померлих учасників 

антитерористичної операції на сході України  
 

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування субвенції, передбаченої в 
обласному бюджеті для надання матеріальної допомоги сім’ям 
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, 
які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків безпосередньо в 
АТО/ООС на сході України, та сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок 
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час 
участі у Революції Гідності (далі – одноразова матеріальна допомога) 
відповідно до обласних програм соціального захисту населення. 

 
2. Розмір матеріальної допомоги складає 10 тис. грн. на сім’ю загиблого      

(померлого).  
Матеріальна допомога виплачується рівними частинами членам сім’ї: 

дружині, яка не вийшла заміж вдруге, матері та батькові військовослужбовців 
Збройних Сил України та інших військових формувань, які загинули, пропали 
безвісти або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при 
виконанні службових обов’язків безпосередньо в АТО/ООС на сході України, 
та сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії 
чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, 
які зареєстровані та постійно проживають на території Миколаївської області. 

 
3. Виплата матеріальної допомоги проводиться в рівних частинах два рази 

на рік: до Дня незалежності України (24 серпня) та Дня захисника України        
(14 жовтня). У разі виникнення непередбачуваних обставин, що 
унеможливлюють проведення виплати у визначений строк, виплата 
матеріальної допомоги проводиться не пізніше двох місяців після їх усунення. 

 
4. Головним розпорядником цих коштів є департамент соціального захисту 

населення Миколаївської облдержадміністрації в частині надання субвенції з 
обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги  
сім’ям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових 
формувань, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків 
безпосередньо в АТО/ООС на сході України, та сім’ям осіб, які загинули або 
померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 
одержаних під час участі у Революції Гідності.  
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5.Сім’ям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових 
формувань, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків 
безпосередньо в АТО/ООС на сході України, та сім’ям осіб, які загинули або 
померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 
одержаних під час участі у Революції Гідності, та документів, що 
підтверджують родинний зв’язок із загиблим (померлим) учасником 
антитерористичної операції на сході України. 

 
6. Збір документів здійснюють департамент праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, департамент 
соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради, 
управління соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих 
органів міських (міст обласного значення) рад. 

 
7. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації на 

підставі пропозицій управлінь (департаменту) соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) 
рад до 01 листопада відповідного року, що передує року виплати, формує 
розподіл коштів. 

 
8. Розподіл коштів між місцевими бюджетами області затверджується під 

час формування обласного бюджету Миколаївської області на наступний 
бюджетний рік. 

 
9. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації надає 

головному управлінню Державної казначейської служби у Миколаївській 
області платіжні доручення щодо перерахування  коштів субвенції на рахунки 
місцевих бюджетів. 

 Головне управління Державної казначейської служби України у 
Миколаївській області протягом операційного дня з часу отримання  платіжних 
доручень перераховує кошти зазначеної субвенції на рахунки місцевих 
бюджетів, що відкриті в регіональних відділеннях Державної казначейської 
служби.  

 
10. Матеріальна допомога виплачується департаментом праці та 

соціального захисту населення виконавчого органів Миколаївської міської 
ради, департаментом соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської 
міської ради, управліннями соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, виконавчих органів  міських (міст обласного значення) 
рад через банківські установи шляхом перерахування коштів на особовий 
рахунок одного одержувача допомоги. 
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11.  Матеріальна допомога за рахунок коштів обласного бюджету не 

виплачується особам, які прибули до Миколаївської області після здійснення 
розподілу виділених коштів. Питання про надання матеріальної допомоги 
зазначеним особам вирішується, виходячи з можливостей місцевих бюджетів. 

 
12.  У разі зміни членами сімей загиблих та померлих учасників 

антитерористичної операції на сході України зареєстрованого місця 
проживання поза межами Миколаївської області або смерті осіб, які мали право 
на виплату матеріальної допомоги,  допомога не виплачується. 

 
13. Членам сімей загиблих та померлих учасників антитерористичної 

операції на сході України, які перебувають на повному державному утриманні в 
інтернатних закладах, матеріальна допомога виплачується згідно з цим 
Порядком. 

 
14. Кошти субвенції, не використані за  призначенням, у місячний строк 

після завершення виплати перераховуються органами Державної казначейської 
служби до обласного бюджету на підставі платіжних доручень департаменту 
праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської 
міської ради, департаментом соціальних питань та охорони здоров’я 
Южноукраїнської міської ради, управлінь соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) 
рад, фінансових управлінь райдержадміністрацій та міських (міст обласного 
значення) рад. 
 
 
 
 
Директор департаменту  
соціального захисту населення 
облдержадміністрації                                                                   Оксана ЄЛЬЧІЄВА 
 



 

ПОРЯДОК 
надання адресної грошової допомоги  

мешканцям Миколаївської області  
 

1. Порядок надання адресної грошової допомоги мешканцям 
Миколаївської області (далі – Порядок) визначає механізм використання 
бюджетних коштів на виконання заходу Комплексної програми соціального 
захисту населення «Турбота», затвердженої рішенням Миколаївської обласної 
ради від 21 грудня 2018 року № 12 (далі — Допомога). 

 
2. Допомога  виплачується особам, які опинилися в скрутній життєвій 

ситуації, в тому числі учасникам бойових дій АТО/ООС та членам їх сімей, 
членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій АТО/ООС  та сім’ям 
осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
пошкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, один раз 
на рік в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті. 

Скрутна життєва ситуація - обставини, які склалися в житті особи, які 
вона не може подолати самостійно та для їх вирішення потребує матеріальної 
підтримки, зокрема спричинені інвалідністю, станом здоров’я, соціальним 
становищем, тощо. 

 
3. Допомога виплачується особі, яка зареєстрована та проживає на 

території  Миколаївської області. 
Граничний розмір Допомоги становить 5 прожиткових мінімумів за 

загальним показником прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на 
місяць.  

Граничний розмір Допомоги для учасників бойових дій АТО/ООС та 
членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій 
АТО/ООС, сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших пошкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції 
Гідності, визначається Комісією у кожному окремому випадку. 

Загальний обсяг Допомоги для учасників бойових дій АТО/ООС та членів 
їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій АТО/ООС, 
сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 
інших пошкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності 
становить 20% від загального обсягу бюджетних призначень виділених з 
обласного бюджету для надання адресної грошової допомоги мешканцям 
Миколаївської області.  

Допомога надається учасникам бойових дій АТО/ООС та членам їх сімей, 
членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій АТО/ООС, сім’ям 
осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
пошкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності,  в тому 
числі і за таких обставин: 
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- допомога на поховання учасника бойових дій або загиблого учасника 
бойових дій та встановлення надгробка; 

- допомога на лікування; 
- допомога на  поліпшення умов проживання.   
 
Підставою для розгляду питання щодо надання Допомоги є заява особи 

про надання Допомоги на ім’я голови обласної ради або голови обласної 
державної адміністрації. 

 
4. Заява особи щодо надання Допомоги, які мешкають та зареєстровані на 

території області, розглядається Комісією за дорученням голови  обласної ради 
або голови обласної державної адміністрації. 

 
5. Питання про надання Допомоги, розглядається Комісією за наявності 

таких документів: 
особистої заяви громадянина; 
копії паспорта заявника (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце 

реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки 
типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного 
державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання 
заявника; 

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання 
відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копії сторінки 
паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі 
за серією та номером паспорта; 

довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні 
(будинку); 

довідка з банківської установи про відкриття особового розрахункового 
рахунку; 

документи, що підтверджують скрутну життєву ситуацію та необхідність 
в отриманні Допомоги, або документи із зазначенням конкретних соціально-
побутових проблем, для вирішення яких звертається заявник (оригінал довідки 
лікувальної установи, оригінал рахунків для оплати придбання ліків, медичних 
та інших послуг,  акт пожежної інспекції про пожежу та понесені збитки; акт 
обстеження соціально-побутових умов проживання тощо);  

документи, що підтверджують статус учасника бойових дій АТО/ООС та 
членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій 
АТО/ООС  та сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, 
каліцтва, контузії чи інших пошкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 
Революції Гідності. 

 
6. Рішення щодо конкретної заяви приймається Комісією щодо надання 

адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області (далі - Комісія). 
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Склад Комісії затверджується спільним розпорядженням голови 
Миколаївської обласної ради та голови Миколаївської обласної державної 
адміністрації.  

До складу Комісії входять: голова Комісії (голова обласної ради або 
заступник голови обласної ради), секретар Комісії та члени Комісії, депутатами 
з яких є не менше 50 відсотків членів Комісії.  

Засідання Комісії вважається правоможним за присутності на ньому 
більше половини складу Комісії. Рішення Комісії приймається більшістю 
голосів від присутніх на засіданні Комісії. 

Пакет документів надається секретарю Комісії через відділ діловодства 
облдержадміністрації. 

 
7. Заяви громадян щодо надання Допомоги разом з документами, 

визначеними у пункті 5 цього Порядку, надходять до секретаря Комісії для 
подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні 
Комісії. 

 
8.  Комісія розглядає пакет документів про надання Допомоги, визначає 

доцільність та розмір призначення Допомоги, виносить рішення щодо виплати 
або відмови заявнику у наданні Допомоги. 

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів 
присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос 
голови Комісії є вирішальним. Рішення Комісії оформлюється Протоколом. 

 
9. Допомога виплачується департаментом соціального захисту населення 

Миколаївської обласної державної адміністрації на підставі протоколу Комісії. 
Допомога виплачується в порядку черговості надходження протоколів 

Комісії у межах граничного розміру допомоги, зазначеного в пункті 3 цього 
Порядку у межах наявного фінансового ресурсу. 

Про результати розгляду заяв про надання Допомоги секретар Комісії 
готує проєкт письмової відповіді заявникам за підписом голови Комісії. 

 
10. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в 

органах казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням 
коштів обласного бюджету, здійснюються в установленому чинним 
законодавством порядку. 

 
 
Виконувач обов’язків департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації                                                                           Юлія НЕЧЕТ  
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