
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 листопада 2022 року                                                               № 3265-34-VIII 

 

Про затвердження Програми підтримки Захисників 

і Захисниць України на 2023-2025 роки 

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до статтей 26, 34 та 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити Програму підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 роки 

(далі - Програма) згідно з додатком. 

2. Фінансування реалізації Програми здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету 

в межах призначень, затверджених рішенням Білоцерківської міської ради на відповідний 

бюджетний рік. 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

- рішення Білоцерківської міської ради від 27 серпня 2020 року №5730-101-VII «Про 

виплату до Дня захисника України матеріальної допомоги міської ради дітям, батько/мати 

яких (військовослужбовці, добровольці тощо) загинули під час участі в антитерористичній 

операції (операції об’єднаних сил) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

отриманих у зоні АТО (ООС), під час виконання службового обов’язку щодо захисту 

Батьківщини»; 

- рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року №55-05-VIII «Про 

затвердження Комплексної програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки». 

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ  



Додаток 

до рішення міської ради 

від 17 листопада 2022 року 

№ 3265-34-VIII 

 

 

Програма  

підтримки Захисників і Захисниць України 

на 2023-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 

 

1.Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 

2. Підстави для розроблення 

Програми 

закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні» 

3.Розробник Програми Управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради 

4.Відповідальний виконавець 

програми 

Управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради, інші структурні підрозділи Білоцерківської 

міської ради 

5.Учасники програми Управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, структурні підрозділи Білоцерківської міської 

ради, інші установи, організації та суб’єкти господарювання 

(за згодою) у відповідності до завдань Програми 

6.Термін реалізації Програми 2023-2025 роки 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

Конкретний обсяг коштів місцевого бюджету, передбачених 

на реалізацію Програми, визначається Білоцерківською 

міською радою в рішенні про бюджет Білоцерківської 

міської територіальної громади на відповідний бюджетний 

рік 

 

2. Загальні положення 

 

При розробці Програми враховано всі можливі фінансові ресурси для підтримки 

ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. В умовах 

ведення в Україні бойових дій за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

виникає необхідність підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) 

Захисників і Захисниць України. 

 

3. Визначення мети Програми 

 

Виконання визначених цією Програмою заходів поліпшить матеріально-побутове 

становище ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, 

соціально-психологічний мікроклімат у таких родинах, дасть можливість сім’ям отримати 

додаткові соціальні гарантії. Водночас, виконання заходів Програми сприятиме підвищенню 

рівня довіри до органів місцевого самоврядування та створенню в суспільстві атмосфери 

співчуття, підтримки та поважного ставлення до цієї категорії громадян. 
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4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, 

джерел фінансування, строки виконання Програми 

  

Прийняття Програми сприятиме розв’язанню соціальних проблем громадян, оскільки 

застосовує до їх вирішення принципи системності та комплексності, координує взаємодію 

виконавчих органів міської ради, об’єднань громадян і безпосередньо громадськості. 

Програма – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні для підтримки 

ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. 

Фінансування заходів Програми має здійснюватися за рахунок коштів бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади. 

Видатки на виконання заходів Програми щороку визначатимуться при формуванні 

показників бюджету Білоцерківської міської територіальної громади. 

Дія Програми розрахована на 2023 - 2025 роки. 

 

5. Завдання Програми 

 

Реалізація заходів Програми забезпечить надання послуг для ветеранів війни, сімей 

загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців. 

 

6. Заходи Програми 

 

6.1. Забезпечення безкоштовного відвідування членами сімей загиблих (померлих) 

Захисників і Захисниць України всіх комунальних закладів культури Білоцерківської міської 

територіальної громади. Проведення культурно–мистецьких заходів із залученням ветеранів 

війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. 

Управління культури і туризму 

Білоцерківської міської ради 

 

6.2. Забезпечення надання діючим військовослужбовцям, ветеранам війни та членам 

сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України терапевтичних, хірургічних 

стоматологічних послуг та послуг із зубопротезування шляхом надання грошової допомоги 

для компенсації витрат у розмірі, що не перевищує розміру податкової соціальної пільги, 

визначеної на відповідний бюджетний рік, за кожну послугу. 

Управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради 

 

6.3. Виплата до Дня захисників і захисниць України грошової допомоги в розмірі 5000 

грн. дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, яким встановлено статус 

згідно зі статтею 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», у тому числі, які є вихованцями закладів дошкільної освіти, навчаються за денною 

формою навчання в закладах повної загальної середньої освіти, закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої і вищої освіти (у тому числі в період між 

завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого закладу, а також 

у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і 

продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох 

місяців), до закінчення такими дітьми закладів освіти не більш як до виповнення їм 23 років. 

Управління освіти і науки  

Білоцерківської міської ради; 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 
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6.4. Надання щомісячної міської стипендії в розмірі 3000 грн. дітям загиблих 

(померлих) Захисників і Захисниць України, яким встановлено статус згідно зі статтею 101 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на період 

навчання у закладах спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю, 

але не довше ніж до досягнення ними 23 років згідно з порядком, затвердженим виконавчим 

комітетом Білоцерківської міської ради. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.5. Забезпечення проведення соціального моніторингу потреб родин ветеранів і родин 

загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.6. Здійснення заходів щодо надання послуг із психологічної реабілітації та 

професійної адаптації членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України  

 

6.7. Надання коштів для відшкодування витрат на поховання та пов’язаних із ним 

ритуальних послуг, на оплату ритуальних послуг, придбання ритуальних товарів, квітів, 

церемоніальних обідів для поховання: 

 військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, добровольців сил 

територіальної оборони, які загинули (померли) під час захисту незалежності суверенітету та 

територіальної цілісності України; 

 працівників підприємств, установ, організацій, залучених до  відновлення 

інфраструктури, зруйновної внаслідок військової агресії російської федерації проти України, 

та які загинули (померли) під час виконання службових обов’язків; 

  членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які є одинокими 

особами та не мають рідних та близьких. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.8. Відшкодування вартості обстеження, проведеного методом комп’ютерної 

томографії та магнітно-резонансної томографії, ветеранам війни, статус яким встановлено 

згідно з пунктами 19-24 частини першої статті 6 та пунктами 10-15 частини другої статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та членам 

сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі, що не перевищує 

розміру прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 01 січня відповідного 

бюджетного року.  

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.9. Надання ветеранам війни, статус яким встановлено згідно з пунктами 19-24 частини 

першої статті 6 та пунктами 10-15 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та членам сімей загиблих (померлих) 

Захисників та Захисниць України одноразової матеріальної допомоги на проведення 

складних хірургічних операцій (ендопротезування, слухопротезування, неврологічного, 

серцево-судинного, онкологічного напрямку тощо) у розмірі до 25-ти прожиткових 

мінімумів на одну особу, встановленого на 01 січня відповідного бюджетного року.  

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 
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6.10. Забезпечення надання реабілітаційних послуг ветеранам війни, статус яким 

встановлено згідно з пунктами 19-24 частини першої статті 6 та пунктами 10-15 частини 

другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України шляхом надання 

грошової допомоги для компенсації витрат у розмірі, що не перевищує розміру податкової 

соціальної пільги, визначеної на відповідний бюджетний рік. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.11. Здійснення заходів щодо проведення та відзначення пам’ятних дат, 

загальнодержавних свят: Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав, Дня українського добровольця, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, Дня матері, Дня незалежності України, Дня пам'яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, Дня захисників та захисниць України, Дня Гідності та Свободи, 

Міжнародного дня волонтерів - шляхом придбання хлібобулочних і кондитерських виробів, 

квіткової продукції, вінків, гірлянд, свічок-лампадок, листівок, поліграфічної продукції, 

бланків грамот, подяк, конвертів, рамок, вручення грошової допомоги під час відзначення 

вищеперелічених заходів. 

Управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради 

 

 

6.12. Відшкодування витрат на перевезення членам сімей загиблих (померлих) 

Захисників і Захисниць України для участі в державних, обласних урочистих зібраннях, 

форумах, з’їздах, соборах, громадських акціях, виставах, концертах тощо відповідно до 

порядку, затвердженого виконавчим комітетом міської ради. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.13. Забезпечення можливості відвідувати басейн та займатися плаванням для членів 

сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, з використанням матеріально-

технічної бази Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №15 – дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб» Білоцерківської міської 

ради Київської області, відповідно до встановленого закладом режиму роботи та вимог 

санітарного законодавства України. 

Управління освіти і науки  

Білоцерківської міської ради 

 

7. Організаційне забезпечення 

 

7.1. Головними розпорядниками коштів місцевого бюджету, передбачених на 

реалізацію заходів Програми, є:  

 управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; 

 управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

7.2. Бухгалтерсько-фінансові операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, 

здійснюються виконавцями Програми в порядку, встановленому чинним законодавством 

України. 

7.3. Виконання заходів Програми здійснюється згідно з порядками, затвердженими 

виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

7.4. Окремі види грошової допомоги, що передбачаються Програмою підтримки 

ветеранів війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, надаються 



5                                          Продовження додатка 

 

робочою групою на підставі окремих рішень виконавчого комітету міської ради, якими 

визначено такі розміри. 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

8.1. Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

8.2. За результатами реалізації Програми в разі необхідності управлінням соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради готуються зміни та доповнення до Програми. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 

 


