
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

24 грудня 2021 року                           № ___-8-VIIІ 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

 

Про внесення змін до Програми 

Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської 

області на 2021-2023 роки з надання 

соціальної та правової допомоги  

особам, які брали участь в операціях 

об’єднаних сил, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної 

цілісності України, затвердженої 

рішенням 3 сесії Борщагівської 

сільської ради Бучанського району 

Київської області VIII скликання від 24 

грудня 2020 року № 2/6-3-VIII 

 

 

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», обговоривши проект Програми Борщагівської 

сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 

2021-2023 роки з надання соціальної та правової допомоги  особам, які брали 

участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні її проведення і захисті 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сільська 

рада - 

ВИРІШИЛА: 

1. В нести зміни до  Програми Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки з надання 

соціальної та правової допомоги  особам, які брали участь в операціях 

об’єднаних сил, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та викласти її в новій  

редакції. 

2. Управлінню  фінансів передбачити  фінансування  на виконання 

«Програми Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського 

району Київської області на 2021-2023 роки з надання соціальної та правової 

допомоги  особам, які брали участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні 



її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України із  змінами». 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань регламенту та депутатської етики. 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підготовлено:               ______________    О.Прус 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 

 

 

       

 

 



 

Додаток 

до рішення Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області 
від 24 грудня 2021 року № ____-8-VIII 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 8 сесії VIII скликання 
Борщагівської сільської ради 
Бучанського району 
Київської області 
від 24  грудня 2021 р. №______-8-VIII 

 

. 

 

 

 

 

 

Програма 

Борщагівської  сільської територіальної громади Бучанського району Київської 

області на 2021-2023 роки з надання соціальної та правової допомоги особам,  які 

брали участь  в  операціях, об’єднаних сил, забезпеченні її проведення і захисті 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Борщагівська сільська  рада 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу виконавчої влади 
про розроблення 
програми 

Конституція України , законів України: 
„Про місцеве самоврядування в Україні", 
„Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію",                                              
„Про військовий обов'язок та військову 
службу",                                                                      
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту"  

"Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців і членів їх сімей"  
 «Про Статут внутрішньої служби Збройних 
Сил України» 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
03.08.2006 № 1081 «Про затвердження 
Порядку забезпечення військовослужбовців 
та членів їх сімей»  
 Указ Президента України „Про часткову 
мобілізацію",    

3. Розробник програми Структурні підрозділи виконавчого 
комітету Борщагівської сільської ради. 
 

4. Відповідальні виконавці Виконавчий комітет Борщагівської 
сільської ради. 
 

5. Учасники програми Виконавчий комітет Борщагівської 
сільської ради. 
 

6. Термін реалізації 
програми 

2022-2023 рік 
 

 
   

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів , 
необхідних для реалізації 
програми, всього. 
 

2022р.- 10 млн. грн. 
2023р.- відповідно до кошторисних 

призначень на відповідний рік 

8. 

 

Місцевого бюджету: 2022р.- 10 млн. грн. 

   
   



 
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

           В умовах складної суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема проведення 
в східних областях антитерористичної операції, особливого значення набуває 
консолідація зусиль органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
щодо підтримки осіб, які брали участь  в  операціях, об’єднаних сил, забезпеченні їх 
проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України 
та їх сімей. 

Сільська цільова програма з надання соціальної та правової допомоги особам, які 
брали участь  в  операціях, об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та їх сім’ям  (далі – 
Програма) – це комплекс заходів, спрямованих на підтримку та надання додаткових 
соціальних гарантій Борщагівською сільською радою особам, які брали участь в 
операціях, об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України та їх сім’ям. Зокрема надання їм 
соціальної підтримки, правової допомоги, здійснення соціального супроводу, надання 
допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, поліпшення фінансово-
матеріального стану, забезпечення їх психологічної підтримки та оздоровлення. 

        Програмою охоплені мешканці Борщагівської сільської територіальної громади  
з числа  осіб,  які брали участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення 
і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, які 
призивались для участі в операціях Києво - Святошинським  військкоматом або 
добровільно приймали участь  в операціях, як жителі громади . 
              
 При розробці Програми враховано необхідність підтримання належного 
морально -психологічного стану осіб, які брали участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України та їх сімей,  забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні, 
правовій та соціально-психологічній підтримці, що дозволить убезпечити їх від 
стресових ситуацій та якнайшвидше повернути зазначених осіб до повноцінного 
життя.  
 

Мета Програми 
 

       Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту осіб, які брали участь в 
операціях  об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України та їх сімей, підтримання їх 
належного морально-психологічного стану, підвищення рівня ефективності діяльності 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, 
що дотичні до вирішення зазначених проблем. 

 
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми 
 

      Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, 



поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах осіб, які брали участь в 
операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, а також дасть можливість їх сім'ям 
отримати додаткові гарантії соціального захисту та сприятиме вирішенню інших 
соціально-побутових питань. Зокрема, надання одноразової цільової матеріальної 
допомоги, отримання компенсації на придбання путівок на відновлювальну 
реабілітацію та оздоровлення в санаторно-лікувальних закладах особам, які брали 
участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України; пораненим, особам, що набули 
захворювань і травми під час участі в антитерористичній операції. 
       Заходи Програми передбачають вдосконалення в громаді системи підтримки та 
надання додаткових соціальних гарантій особам, які брали участь в операціях 
об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України та їх сім’ям, зокрема, надання їм соціальної 
підтримки, здійснення соціального супроводу, допомоги у вирішенні соціально-
побутових питань, поліпшення фінансово-матеріального стану, забезпечення їх 
психологічної підтримки, підвищення рівня ефективності діяльності органів місцевого 
самоврядування, установ та організацій, що дотичні до вирішення зазначених проблем.  
        Програма реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених в 
сільському бюджеті. Головний розпорядник коштів – Борщагівська сільська рада 
Бучанського району Київської області. 

                        
Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми 

 
        Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено : 

 
№ 
з/п 
 
 

Зміст заходу 

1 2 
1. Налагодження співпраці з благодійними, волонтерськими, релігійними 

організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової 
і натуральної допомоги особам, які брали участь в операціях об’єднаних сил, 
забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України та їх сімей. 
 

2. Висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку 
осіб, які брали участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і 
захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та їх 
сімей.  

3. Надання одноразової цільової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які загинули 
беручи участь  в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та їх сімей для 
вирішення соціально-побутових питань. 

4. Надання консультацій, роз’яснень та допомоги щодо пільг особам, які брали 
участь в  операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України сплаті за 



користування житлом та комунальних послуг.  
5. Надання у встановленому порядку одноразової цільової матеріальної допомоги 

особам, які брали участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх 
проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України, які були поранені для реабілітації та відновлення.. 

7. Проведення культурних заходів для осіб, які брали участь в операціях 
об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України та їх сімей.  

8. Влаштування до закладів середньої освіти та дошкільних навчальних закладів 
дітей осіб, які брали участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх 
проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України. 

9. Надання одноразової цільової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 
учасників, які брали участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх 
проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України, які призивались для участі в операціях Бучанським ( Києво - 
Святошинським ) військкоматом або добровільно приймали участь в операціях 
як жителі громади (для встановлення пам’ятників, надгробних плит і т. д.)    
   

10 Надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання житла 
сім’ям загиблих військовослужбовців, інвалідам  І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців та учасникам, які брали участь в операціях об’єднаних 
сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, які призивались для участі в операціях  
Бучанським ( Києво - Святошинським ) військкоматом або добровільно 
приймали участь в операціях, як жителі громади, потребують покращення 
житлових умов, стоять на квартирному обліку.    

 
 

Фінансове забезпечення 
  
 Програма буде фінансуватись  за рахунок  коштів місцевого бюджету. На 2022 
рік  в бюджеті сільської ради передбачено фінансування в  розмірі 10 млн. грн. В 
залежності від потреби та можливостей Борщагівської сільської ради для виконання 
заходів передбачених програмою, за рішеннями  Борщагівської сільської  ради,  кожен 
рік будуть передбачатись кошти  в бюджеті села.   
 

 
Координація Програми 

 
Координація за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань. 
 

 
 
Сільський голова                                                                                Олесь КУДРИК 
 



Додаток до Програми Борщагівської  сільської 

територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021-2023 роки з надання 

соціальної та правової допомоги особам,  які брали 

участь  в  операціях, об’єднаних сил, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України 

 
ПОРЯДОК 

виплати одноразової цільової матеріальної допомоги (далі- матеріальна допомога) для 

придбання житла сім’ям загиблих військовослужбовців, інвалідам     І-ІІ групи мешканцям 

Борщагівської сільської територіальної громади з числа осіб,  які брали участь в операціях 

об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, які призивались для участі в операціях Бучанським  (Києво 

– Святошинським) військкоматом або добровільно приймали участь в операціях, як жителі 

громади 
   

Цей Порядок визначає умови та механізм виплати матеріальної допомоги на придбання житла 
вище зазначеним  категоріям  жителів громади. 

Матеріальна допомога особам, які брали участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх 
проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (жителям 
громади) виплачується за рахунок коштів місцевого бюджету.  

 
За рішенням сесії сільської ради  утворюється «Комісія», щодо розгляду заяв осіб, які брали 

участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України з приводу надання  одноразової цільової матеріальної допомоги 
на придбання житла (далі- «Комісія»). 

 
До складу «Комісії» входять представники виконавчих органів сільської ради, депутати 

сільської ради, члени виконкому, представники громадських організацій, які об’єднують ветеранів 
антитерористичної операції (за їх згодою) та інші представники громади. 
 

До повноважень «Комісії»  належить: 
 
- перевірка наявності у особи статусу особи, яка брали участь в операціях об’єднаних сил, 

забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України; 

- перевірка складу сім’ї особи, яка брали участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх 
проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; 

- перевірка наявності у особи, статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця; 
- визначення категорії особи, як члена сім’ї загиблого військовослужбовця; 

- перевірка складу сім’ї інваліда; 

- перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї особи, яка брали участь в 

операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України; 

- складання Акту обстеження житлових умов з визначенням Висновку стосовно  покращення 

житлових умов; 

- надання пропозиції на сесію сільської ради, щодо призначення або відмови в надані 

одноразової цільової  матеріальної допомоги; 



- надання пропозиції на сесію сільської ради, щодо визначення розміру одноразової цільової  

матеріальної допомоги. 
 
Список осіб, яким  буде  розглядатись  надання одноразової цільової матеріальної допомоги для 
придбання  житла , визначається протоколом  зборів ГО «Софіївська  організація» Ветеранів  
АТО та волонтерів «СОФІЇВКА -АТО»  Він має складатись з числа осіб, які брали участь в 
операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, які призивались для участі в операціях Бучанським ( Києво-
Святошинським) військкоматом або добровільно приймали участь в операціях, як жителі громади  , 
потребують покращення  житлових умов  і стоять на квартирному обліку. Протокол  подається на 
розгляд «Комісії» . 

 
Перелік документів, які слід надати при зверненні за одноразовою цільовою матеріальною 

допомогою: 
 
- заяву (відповідного зразку) про надання одноразової цільової матеріальної допомоги; 
- документ, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів уповноваженою особою – 
документи який надає повноваження особі представляти особу (осіб), від імені якої (яких) подається 
заява оформлені відповідно до вимог чинного законодавства; 
 
- посвідчення (довідки) встановленого зразка згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 р. № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових 
дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (Офіційний вісник 
України, 2014 р., № 73, ст. 2068) про безпосередню участь загиблого військовослужбовця або 
інваліда в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України; 
- Акт обстеження  побутово -житлових умов з визначенням Висновку «Комісії» стосовно 
покращення житлових умов; 
- Документи, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим військовослужбовцем, між 
малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим військовослужбовцем, між інвалідом і членами 
його сім’ї, які разом з ним перебувають на квартирному обліку. 

 
Комісія складає Клопотання (пропозицію) з висновком про те, що особа, яка брала участь в 

операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності , суверенітету та 
територіальної цілісності України потребує одноразової цільової  матеріальної допомоги на 
покращення  житлових  умов (для придбання житла) та пропозиції  щодо визначення розміру 
одноразової цільової  матеріальної допомоги. 

 
Сесія сільської ради розглядає клопотання (пропозиції) «Комісії» по суті і приймає рішення 

щодо призначення або відмови в призначенні одноразової цільової матеріальної допомоги на 
покращення  житлових  умов (для придбання житла). 

 
За бажанням Заявник може  бути присутнім на сесії.  
У разі прийняття рішення про призначення Заявнику одноразової цільової матеріальної 

допомоги на покращення житлових умов (для придбання житла) сесія одночасно визначає розмір 
такої допомоги.  

Одноразова цільова матеріальна допомога включає витрати, пов’язані з купівлею, 
оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів 
(обов’язкових платежів). 
 

Розмір отриманої одноразової цільової матеріальної допомоги не враховується під час 
обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до 



законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового 
кодексу України. 

Після отримання копії рішення сесії про призначення одноразової цільової матеріальної 
допомоги Заявник звертається до відділення Приватбанку із заявою про відкриття карткового 
рахунку . 

Після відкриття карткового рахунку Заявник повідомляє про його реквізити органу місцевого 
самоврядування. 
 

Для отримання згоди на перерахування коштів на картковий рахунок Заявник подає органу 
місцевого самоврядування один примірник договору купівлі-продажу житла в прийнятих в 
експлуатацію житлових будинках на первинному ринку (забудовника, місце придбання житла (село, 
місто), ступінь виконання внутрішніх робіт - визначає він сам), а саме : 
 а)один примірник договору, в якому повинно бути зазначено про те, що житло набувається у 
власність заявника ;         
  б) особисте зобов’язання Заявника, щодо перерахування отриманих коштів на зазначений у 
договорі  рахунок, саме за цим договором на придбання житла.   
 

Орган місцевого самоврядування на протязі п’яти днів перераховує кошти одноразової 
цільової матеріальної допомоги на картковий рахунок Заявника, зазначений у договорі за таких 
умов: 

1) Предметом договору є придбання у власність Заявника житла;   
2) Ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів одноразової цільової матеріальної 

допомоги, що надається Заявнику згідно із рішенням сесії сільської ради; 
3) Строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує одного місяця.  

В разі придбання  Заявником  житла на суму  більше, ніж виділено рішенням сесії 
сільської ради, Заявник має право в нести додаткові кошти на картковий рахунок Заявника. Кошти 
можуть бути внесені за рахунок особистих коштів Заявника, благодійних надходжень від юридичних 
і фізичних осіб, з інших джерел не заборонених законодавством. 

У разі укладення Договору купівлі -продажу житла на суму, меншу ніж сума коштів 
одноразової цільової  матеріальної допомоги визначена рішенням сесії сільської ради, кошти з 
місцевого бюджету перераховуються в сумі визначеній у Договорі  купівлі -продажу житла.  

На наступній сесії сільської ради, сума коштів одноразової цільової  матеріальної 
допомоги такому Заявнику, уточнюється (рішенням сесії про внесення змін  до рішення сільської 
ради, про виділення одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла), відповідно до 
суми  визначеної у Договорі  купівлі – продажу житла . 

Протягом 30 календарних днів з дня закінчення строку дії Договору Заявник подає до 
органу місцевого самоврядування  інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про зареєстровані права на житло (далі — інформаційна довідка). 

У разі неподання Заявником інформаційної довідки протягом 30 календарних днів , після 
закінчення строку дії Договору, Заявник зобов’язаний повернути  кошти органу місцевого 
самоврядування.  

Кошти одноразової цільової матеріальної допомоги повертаються Заявником добровільно 
або в судовому порядку. 
 
Сільський голова                                                                                           Олесь КУДРИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №2  до Програми Борщагівської  сільської 

територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021-2023 роки з надання 

соціальної та правової допомоги особам,  які брали 

участь  в  операціях, об’єднаних сил, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України 
 

             

                                           ПОЛОЖЕННЯ 

про діяльність Комісії з надання одноразової цільової матеріальної 

допомоги 

За рішенням сесії сільської ради утворюється «Комісія з надання одноразової цільової 
матеріальної допомоги», для придбання житла сім’ям загиблих військовослужбовців, інвалідам І-ІІ 
групи мешканцям Борщагівської сільської територіальної громади з числа осіб, які брали участь в 
операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, які призивались для участі в операціях  Києво-Святошинським 
військкоматом або добровільно приймали участь в операціях, як жителі громади  (далі- «Комісія»  ). 

       1. «Комісія» з надання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання  житла особам, 

які брали участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, які призивались для участі  в операціях 

Бучанським (Києво-Святошинським) військкоматом або добровільно приймали участь в   операціях 

як жителі громади створюється  Борщагівською сільською радою.   

        2. «Комісія» у своїй діяльності керується Законами України, Указами Президента України, 
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Борщагівської сільської 
ради  та розпорядженнями голови  Борщагівської сільської ради . 

3. До складу «Комісії» входять представники виконавчих органів сільської ради, депутати сільської 
ради, члени виконкому, громадських організацій, які об’єднують ветеранів антитерористичної 
операції (за їх згодою) та інші представники громади, в кількості не менше п’яти чоловік. 

4. « Комісію» очолює голова комісії. 

5. « Комісія» є дорадчим органом  Борщагівської сільської ради . 

6. До повноважень «Комісії» належить: 
- перевірка наявності у особи статусу особи, яка брали участь в операціях об’єднаних сил, 
забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; 
- перевірка складу сім’ї особи, яка брали участь в операціях об’єднаних сил  забезпеченні їх 
проведення і захисті незалежності , суверенітету та територіальної цілісності України; 
- перевірка наявності у особи , статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця ; 
- визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого військовослужбовця; 

- перевірка складу сім’ї інваліда; 
- перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї особи, яка брали участь  в 
операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України;   



- складання Акту обстеження житлових умов з визначенням Висновку стосовно  покращення 
житлових умов; 
- надання пропозиції на сесію сільської ради, щодо призначення або відмову в надані одноразової 
цільової  матеріальної допомоги; 
- надає пропозиції на сесію сільської ради, щодо визначення розміру одноразової цільової  
матеріальної допомоги; 
7. Робота «Комісії» проводиться у вигляді засідань залежно від потреби. Засідання вважається 
правомірним, якщо на ньому присутня більшість його складу. 
8. Засідання «Комісії» проводиться відкрито із запрошенням всіх зацікавлених сторін. 

За результатами розгляду заяв та пакету документів, які слід надати при звернені за  цільовою 
одноразовою матеріальною допомогою  комісія : 
-надає пропозиції на сесію сільської ради, щодо призначення або відмови в надані одноразової 
цільової  матеріальної допомоги; 
 
- надає пропозиції на сесію сільської ради, щодо визначення розміру одноразової цільової  
матеріальної допомоги. 

9. Рішення «Комісії» щодо надання пропозицій передбачених п.№8, для придбання житла сім’ям 
загиблих військовослужбовців, інвалідам  І-ІІ групи мешканцям Борщагівської сільської 
територіальної громади з числа осіб, які брали участь в операціях об’єднаних сил, забезпеченні їх 
проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, які 
призивались для участі в операціях Києво-Святошинським військкоматом або добровільно приймали 
участь в операціях, як жителі громади приймається простою більшістю голосів присутніх на 
засіданні комісії та оформляються  Протоколом. 

10. Контроль за діяльністю «Комісії» здійснює сільський голова  Борщагівської сільської  ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                      Олесь КУДРИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 3 до Програми Борщагівської  сільської 

територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021-2023 роки з надання 

соціальної та правової допомоги особам,  які брали 

участь  в  операціях, об’єднаних сил, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України 

 

      Склад комісіі  з питань надання одноразової цільової  матеріальної допомоги ( далі- 

матеріальна допомога) для придбання житла сім’ям загиблих військовослужбовців, інвалідам  І-ІІ 

групи мешканцям Борщагівської сільської територіальної громади  з числа  осіб,  які брали участь  в  

операціях об’єднаних сил , забезпеченні їх проведення і захисті незалежності , суверенітету та 

територіальної цілісності України , які призивались для участі  в  операціях, Бучанським (Києво – 

Святошинським)  військкоматом , або добровільно приймали участь  в   операціях , як жителі 

громади . 
 

 

 

 

 

Голова   комісії :  

Перший заступник сільського голови 
з питань забезпечення  роботи  сільської ради  Головко  Олександр  Якович; 

 
Секретар: 

Начальник юридичного відділу                Станіславська Ірина  Володимирівна 
 

 

Члени : 

1 Начальник відділу  з питань  надзвичайних 
  ситуацій , оборонної  та  мобілізаційної                  Колтак  Павло  Володимирович     
підготовки  
 2. Заступник голови комісії з соціально-  
 гуманітарних питань                     Шпак Людмила Григорівна 
  3 Представник  ГО «Софіївська  організація»  
Ветеранів  АТО та волонтерів «СОФІЇВКА -АТО»   Дейнега Олександр Григорович  

 

 

 
Сільський голова                                                                                                  Олесь КУДРИК 


