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КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  з  питань  надання  соціальної  та  правової  допомоги  
особам, які  брали  участь  в  антитерористичній  операції, забезпеченні  їі  

проведення  чи  у  здійсненні  заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  
оборони, набули  статусу  учасника  бойових  дій  та  не  е  військовослужбовцями , їх  
сім'ям, особам, які  виявили  бажання  проходити  військову  службу  у  Збройних  

Силах  України  за  контрактом  та  зареестровані  в  населених  пунктах  
Киево-Святошинського  району  Київської  області, 

у  2020 році  

Відповідно  до  законів  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні", „Про  
місцеві  державні  адміністрації", „Про  мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію", „Про  
військовий  обов'язок  та  військову  службу", „Про  соціальні  послуги", „Про  
безоплатну  правову  допомогу", Указу  Президента  України  „Про  часткову  
мобілізацію", Указу  Президента  України  „Про  Положення  про  проходження  
громадянами  України  військової  служби  у  Збройних  Силах  України", на  підставі  
подання  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, 
враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  
охорони  здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення, 
постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Затвердити  Програму  з  питань  надання  соціальної  та  правової  допомоги  
особам, які  брали  участь  в  антитерористичній  операції, забезпеченні  її  проведення  чи  
у  здійсненні  заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони, набули  статусу  
учасника  бойових  дій  та  не  е  військовослужбовцями , їх  сім'ям, особам, які  виявили  
бажання  проходити  військову  службу  у  Збройних  Силах  України  за  контрактом  та  
зареестровані  в  населених  пунктах  Киево-Святошинського  району  Київської  області, 
у  2020 році  (далі  - Програма), що  додаеться . 

2. Рекомендувати  структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, 
забезпечити  її  виконання . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  охорони  здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення . 

Голова  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
28 листопада  2019 року  
N 625-40-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення  XL сесії  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  28.11.2019 Ns 625-40-VII 

ПРОГРАМА  

з  питань  надання  соціальної  та  правової  допомоги  особам, які  брали  
участь  в  антитерористичній  операції, забезпеченні  їі  проведення  чи  у  

здійсненні  заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони, набули  
статусу  учасника  бойових  дій  та  не  е  військовослужбовцями , їх  сім'ям, 
особам, які  виявили  бажання  проходити  військову  службу  у  Збройних  
Силах  України  за  контрактом  та  зареестровані  в  населених  пунктах  

Киево-Святошинського  району  Київської  області, 
у  2020 році  

м. Київ  
2019 рік  
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І. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  

І . Ініціатор  розроблення  Управління  соціального  закисту  населення  
Програми  Киево-Святошинської  районної  державної  

адміністрації  Київської  області  
2.  Підстава  Закон 	України 	«Про 	місцеві 	державні  : 

адміністрації», Бюджетний  Кодекс  України  

3.  Розробник  Програми  Управління  соціального  закисту  населення  : 
Киево-Святошинської 	районної 	державної  : 
адміністрації  Київської  області  

4.  Співрозробники  Киево-Святошинський 	районний 	центр  
Програми  соціальник  служб  для  сім'ї, дітей  та  молоді  

5.  Відповідальний  Управління  соціального  закисту  населення  : 
виконавець  Програми  Киево-Святошинської 	районної 	державної  : 

адміністрації  Київської  області  
б. Учасники  Програми  Структурні  підрозділи  райдержадміністрації , ; 

територіальні  органи  центральник  органів  : 
виконавчої 	влади, 	органи 	місцевого  : 
самоврядування , громадські  організації  

7.  Термін  реалізації  2020 рік  
Програми  

8.  Перелік  бюджетів, які  Районний 	бюджет 	та 	інші 	джерела  : 
беруть  участь  у  відповідно  до  законодавства  
виконанні  програми  

9.  Загальний  обсяг  - 
фінансовик  ресурсів, 
необкідник  для  реалізації  
Програми, всього  
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IL Визначення  проблеми, на  розв'язання  якої  спрямована  Програма  

В  умовак  складної  суспільно-політичної  ситуації  в  країні  особливого  
значення  набувае  консолідація  зусиль  органів  державної  влади  та  органів  
місцевого  самоврядування  щодо  підтримки  осіб, які  брали  участь  в  
антитерористичній  операції, забезпеченні  її  проведення  чи  у  здійсненні  закодів  
із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони, набули  статусу  учасника  
бойовик  дій  та  не  е  військовослужбовцями  (далі  - учасники  АТО), їк  сімей, 
осіб, які  виявили  бажання  прокодити  військову  службу  у  Збройник  Силак  
України  за  контрактом  (далі  - особи, які  уклали  контракт) та  зареестровані  в  
населеник  пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  області . 

Програма  з  питань  надання  соціальної  та  правової  допомоги  особам, які  
брали  участь  в  антитерористичній  операції, забезпеченні  її  проведення  чи  у  
здійсненні  закодів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони, набули  
статусу  учасника  бойовик  дій  та  не  е  військовослужбовцями , їк  сім'ям, особам, 
які  виявили  бажання  прокодити  військову  службу  у  Збройник  Силак  України  за  
контрактом  та  зареестровані  в  населеник  пункта  Киево-Святошинського  району  
Київської  області, у  2020 році  (далі  - Програма) - це  комплекс  закодів, 
спрямованик  на  підтримку  та  надання  додатковик  соціальник  гарантій  у  
Киево-Святошинському  районі  Київської  області  учасникам  АТО, їк  сім'ям, 
особам, які  уклали  контракт. Зокрема  надання  їм  соціальної  підтримки, 
правової  допомоги, здійснення  соціального  супроводу, надання  допомоги  у  
вирішенні  соціально -побутовик  питань, поліпшення  фінансово -матеріального  
стану, забезпечення  їк  псикологічної  підтримки  та  оздоровлення . 

Програмою  окоплені  мешканці  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  з  числа  учасників  АТО  та  осіб, які  уклали  контракт. 

При  розробці  Програми  враковано  необкідність  підтримання  належного  
морально-псикологічного  стану  учасників  АТО, їк  сімей, осіб, які  уклали  
контракт  та  які  зареестровані  в  населеник  пунктак  Киево-Святошинського  
району  Київської  області, забезпечення  їк  потреб  у  соціальному  
обслуговуванні , правовій  та  соціально-псикологічній  підтримці, що  дозволить  
убезпечити  їк  від  стресовик  ситуацій  та  якнайшвидше  повернути  зазначеник  
осіб  до  повноцінного  життя, залучити  мешканців  району  до  прокодження  
військової  служби  за  контрактом . 

ІІІ. Визначення  мети  Програми  

Метою  Програми  е  підвищення  рівня  соціального  закисту  учасників  АТО, 
їк  сімей, осіб, які  уклали  контракт  та  які  зареестровані  в  населеник  пунктак  
Киево-Святошинського  району  Київської  області, підтримання  їк  належного  
морально-псикологічного  стану, залучення  мешканців  району  до  прокодження  
військової  служби  за  контрактом . 
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IV. Обrрунтування  шляхів  і  засобів  розв'язання  проблеми, обсягів  та  
джерел  фінансування; строки  та  етапи  виконання  Програми  

Виконання  закодів, визначеник  Програмою, підвищить  рівень  соціального  
закисту  учасників  АТО  та  осіб, які  уклали  контракт, поліпшить  
соціально -псикологічний  мікроклімат  в  їк  родинак  а  також  дасть  можливість  їк  
сім'ям  отримати  додаткові  гарантії  соціального  закисту  та  сприятиме  
вирішенню  іншик  соціально-побутовик  питань . Зокрема, надання  адресної  
матеріальної  допомоги  учасникам  АТО  та  особам, які  уклали  контракт, 
пораненим, особам, що  набули  закворювань  і  травми  під  час  участі  в  
антитерористичній  операції, забезпеченні  її  проведення  чи  у  здійсненні  закодів  
із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони. Закоди  Програми  
передбачають  вдосконалення  в  районі  системи  підтримки  та  надання  
додатковик  соціальник  гарантій, зокрема, надання  їм  соціальної  підтримки, 
здійснення  соціального  супроводу, допомоги  у  вирішенні  соціально -побутовик  
питань, поліпшення  фінансово -матеріального  стану, забезпечення  їк  
псикологічної  підтримки . 

Програма  реалізуеться  в  межак  загального  обсягу  видатків, виділеник  в  
районному  бюджеті  на  відповідний  рік. Головний  розпорядник  коштів  - 
управління  соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області . 

V. Перелік  завдань, заходів  та  результативні  показники  Програми  

Пріоритетними  напрямками  в  реалізації  закодів  Програми  визначено : 
- надання  учасникам  АТО, їк  сім'ям, особам, які  уклали  контракт  та  які  

зареестровані  в  населеник  пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  
області, матеріальної, правової, псикологічної  допомоги; 

- соціальний  супровід  учасників  АТО  та  осіб, які  уклали  контракт  та  які  
зареестровані  в  населеник  пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  (за  потребою); 

- забезпечення  потреб  у  медичному  обслуговуванні  та  підтримання  рівня  
здоров 'я  учасників  АТО, осіб, які  уклали  контракт  та  які  зареестровані  в  
населеник  пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  області; 

- реабілітація, оздоровлення  та  відпочинок  учасників  АТО, осіб, які  
уклали  контракт  та  які  зареестровані  в  населеник  пунктак  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області; 

- безоплатне  навчання  дітей  загиблик  учасників  АТО  у  школак  
естетичного  виковання . Фінансування  здійснюеться  за  ракунок  коштів  
районного  бюджету  та  іншик  джерел, не  забороненик  законодавством  з  
уракуванням  можливостей; 

- надання  одноразової  адресної  матеріальної  соціальної  допомоги, яка  
відповідно  до  п. 165.1 ст. 165 Податкового  кодексу  України  від  02.12.2010 
N2 2755-VI (зі  змінами), не  вкодить  до  загального  місячного  (річного) 
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оподатковуваного  докоду  платника  податку, учасникам  АТО, їк  сім'ям, особам, 
які  уклали  контракт  та  які  зареестровані  в  населеник  пунктак  
Киево-Святошинського  району  Київської  області; 

- формування  через  засоби  масової  інформації  позитивного  ставлення  до  
учасників  АТО  та  осіб, які  уклали  контракт; 

- надання  на  підставі  розпорядження  голови  районної  ради  грошової  
одноразової  винагороди  Героям  Небесної  сотні, учасникам  АТО, особам, які  
уклали  контракт  та  які  зареестровані  в  населеник  пунктак  
Киево-Святошинського  району  Київської  області, яким  присвоено  звання  
«Герой-закисник  Вітчизни» Киево-Святошинського  району  (відповідно  до  
Положення  про  звання  «Герой-закисник  Вітчизни» Киево-Святошинського  
району, затвердженого  рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  VII скликання  від  11.04.2017 N2 296-19-VII). У  разі, якщо  
звання  присвоено  посмертно  грошова  винагорода  виплачуеться  найближчим  
родичам  померлого . 

VL Координація  Програми  

Координація  за  кодом  виконання  Програми  покладаеться  на  управління  
соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області . 

VII. Порядок  надання  одноразової  адресної  матеріальної  соціальної  
фінансової  допомоги  особам, зареестрованим  у  населених  пунктах  

Киево-Святошинського  району  Київської  області, які  брали  участь  в  
антитерористичній  операції, забезпеченні  їі  проведення  чи  у  здійсненні  
заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони, набули  статусу  
учасника  бойових  дій  та  не  е  військовослужбовцями , членам  їх  сімей  та  
особам, які  виявили  бажання  проходити  військову  службу  у  Збройних  

Силах  України  за  контрактом  

7.1. Цей  Порядок  розроблено  з  метою  соціального  закисту  осіб, 
зареестрованик  в  населеник  пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  
області, які  брали  участь  в  антитерористичній  операції, забезпеченні  її  
проведення  чи  у  здійсненні  закодів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  
оборони, набули  статусу  учасника  бойовик  дій  та  не  е  військовослужбовцями  
(далі  - учасники  АТО), членам  їк  сімей  та  особам, які  виявили  бажання  
прокодити  військову  службу  у  Збройник  Силак  України  за  контрактом  та  
приписом  Киево-Святошинського  районного  військового  комісаріату  з  01 січня  
2016 року  (далі  - особи, які  уклали  контракт). 

7.2. Порядок  розроблено  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеві  
державні  адміністрації», Бюджетного  кодексу  України. 
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7.3. Порядок  регламентуе  отримання  одноразової  адресної  матеріальної  
соціальної  фінансової  допомоги  (далі  - допомога) в  межак  витрат, 
передбаченик  на  ці  цілі  Районною  програмою  з  питань  надання  соціальної  та  
правової  допомоги  особам, які  брали  участь  в  антитерористичній  операції, 
забезпеченні  її  проведення  чи  у  здійсненні  закодів  із  забезпечення  національної  
безпеки  і  оборони, набули  статусу  учасника  бойовик  дій  та  не  е  
військовослужбовцями , їк  сім'ям, особам, які  виявили  бажання  прокодити  
військову  службу  у  Збройник  Силак  України  за  контрактом  та  зареестровані  в  
населеник  пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  області, у  2020 
році. 

7.4. Виплату  допомоги  здійснюе  Киево-Святошинський  районний  центр  
соціальник  служб  для  сім'ї, дітей  та  молоді  за  ракунок  коштів, передбаченик  у  
районному  бюджеті  на  відповідний  рік. 

7.5. Допомога  надаеться  таким  категоріям  осіб: 
- учасникам  АТО. У  разі  неможливості  учасника  АТО  з'явитися  

особисто  - членам  сім'ї  (за  довіреністю). Членами  сім'ї  учасника  АТО  е: 
мати/батько, дружина/чоловік; 

- пораненим  під  час  участі  в  антитерористичній  операції, забезпеченні  її  
проведення  чи  у  здійсненні  закодів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  
оборони  та  ті, що  набули  травм, каліцтва; 

- членам  сімей  загиблик  під  час  участі  в  антитерористичній  операції, 
забезпеченні  її  проведення  чи  у  здійсненні  закодів  із  забезпечення  національної  
безпеки  і  оборони  або  померлик  (визнаник  безвісно  відсутніми). до  членів  
сімей  загиблик, померлик  (тик, що  пропали  безвісти) осіб  належать  утриманці  
загиблого  або  особи, що  пропала  безвісти, яким  у  зв'язку  з  цим  виплачуеться  
пенсія; батьки; один  із  подружжя, який  не  одружився  вдруге, незалежно  від  
того, виплачуеться  йому  пенсія  чи  ні; діти, які  не  мають  (і  не  мали) своїк  сімей; 
діти, які  мають  свої  сім' ї, але  стали  інвалідами  до  досягнення  повноліття; діти, 
обое  з  батьків  якик  загинули  або  пропали  безвісти; 

- особам, які  уклали  контракт. 

7.6. Збір  інформації  та  обробка  персональник  даник  здійснюються  
відповідно  до  Закону  України  «Про  закист  персональник  даник». 

7.7. Надання  допомоги  учасникам  АТО  

7.7.1. Підставою  для  надання  допомоги  учасникам  АТО  е  письмова  заява  
на  ім'я  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області . 

7.7.2. для  отримання  допомоги  учасники  АТО  або  члени  їк  сімей  до  заяви  
додають : 

- копю  паспорта; 



: 

- копію  документа  про  реестраційний  номер  облікової  картки  платника  
податків . Фізичні  особи, які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від  
прийняття  реестраційного  номера  облікової  картки  платника  податків, подають  
копію  паспорта; 

- довідку  про  безпосередню  участь  в  антитерористичній  операції, 
забезпеченні  її  проведення  чи  у  здійсненні  закодів  із  забезпечення  національної  
безпеки  і  оборони  за  формою  згідно  з  додатком  1 до  Порядку  надання  та  
позбавлення  статусу  учасника  бойовик  дій  осіб, які  закищали  незалежність, 
суверенітет  та  територіальну  цілісність  України  і  брали  безпосередню  участь  в  
антитерористичній  операції, забезпеченні  її  проведення  чи  у  здійсненні  закодів  
із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони, відсічі  і  стримування  збройної  
агресії  Російської  Федерації  в  Донецькій  та  Луганській  областяк, забезпеченні  
їк  здійснення, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  20 
серпня  2014 року  N2 413 (зі  змінами) або  довідку  про  участь  в  
антитерористичній  операції, забезпеченні  її  проведення  чи  у  здійсненні  закодів  
із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони  за  формою  згідно  з  додатком  4 
до  Порядку  надання  та  позбавлення  статусу  учасника  бойовик  дій  осіб, які  
закищали  незалежність, суверенітет  та  територіальну  цілісність  України  і  брали  
безпосередню  участь  в  антитерористичній  операції, забезпеченні  її  проведення  
чи  у  здійсненні  закодів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони, відсічі  і  
стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  в  Донецькій  та  Луганській  
областяк, забезпеченні  їк  здійснення, затвердженого  постановою  Кабінету  
Міністрів  України  від  20 серпня  2014 року  N2 413 (зі  змінами) (далі  - Довідка); 

- копію  посвідчення  учасника  бойовик  дій; 
- копію  військового  квитка  з  відміткою  про  постановку  на  військовий  

облік; 
- банківські  (поштові) реквізити; 
- довіреність, про  виплату  матеріальної  допомоги  уповноваженому  

представнику  сім'ї  (у  випадку  неможливості  особистого  отримання) та  
банківські  (поштові) реквізити  члена  сім'ї  - одержувача  допомоги . 

7.7.3. Розмір  допомоги  учасникам  АТО  становить  - 5 тис. грн. 

7.8. Надання  допомоги  пораненим  під  час  участі  в  антитерористичній  
операції, забезпеченні  їі  проведення  чи  у  здійсненні  заходів  із  забезпечення  
національної  безпеки  і  оборони  та  ті, що  набули  травм, каліцтва  

7.8.1. Для  отримання  допомоги  особи  поранені  та  ті, що  набули  травм, 
каліцтва  під  час  участі  в  антитерористичній  операції, забезпеченні  її  
проведення  чи  у  здійсненні  закодів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  
оборони, подають  письмову  заяву  на  ім'я  голови  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області . 



7.8.2. Для  отримання  допомоги  поранені  та  ті, що  набули  травм, каліцтва  
під  час  участі  в  антитерористичній  операції, забезпеченні  її  проведення  чи  у  
здійсненні  закодів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони, до  заяви  
додають : 

- копю  паспорта; 
- копію  документа  про  реестраційний  номер  облікової  картки  платника  

податків . Фізичні  особи, які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від  
прийняття  реестраційного  номера  облікової  картки  платника  податків, подають  
копію  паспорта; 

- Довідку; 
- копію  посвідчення  учасника  бойовик  дій  або  інваліда  війни; 
- копію  військового  квитка  з  відміткою  про  постановку  на  військовий  

облік; 
- довідку  про  отримання  травми  (контузії, поранення, каліцтва) під  час  

прокодження  військової  служби, зокрема  в  зоні  проведення  антитерористичної  
операції  та  в  зоні  здійснення  закодів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  
оборони, виписний  епікриз, заключення  військово-лікарської  комісії  з  
обставинами  травми; 

- банківські  (поштові) реквізити; 
- письмова  згода, у  довільній  формі, про  виплату  матеріальної  допомоги  

уповноваженому  представнику  сім'ї  (у  випадку  неможливості  особистого  
отримання) та  банківські  (поштові) реквізити  члена  сім'ї  - одержувача  
допомоги . 

7.8.3. Розмір  допомоги  учасникам  АТО, які: 
- отримали  легке  поранення, травму, каліцтва  становить  - 5 тис. грн; 
- отримали  важке  поранення, травму, каліцтва  - до  10 тис. грн. 

7.9. Надання  допомоги  членам  сімей  загиблих  під  час  участі  в  
антитерористичній  операції, забезпеченні  їі  проведення  чи  у  здійсненні  
заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони  або  померлих  
(визнаних  безвісно  відсутніми) 

7.9.1. Для  отримання  допомоги  члени  сімей  загиблик  під  час  участі  в  
антитерористичній  операції, забезпеченні  її  проведення  чи  у  здійсненні  закодів  
із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони  або  померлик  (визнаник  
безвісно  відсутніми) подають  письмову  заяву  на  ім'я  голови  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області . 

7.9.2. Допомога  зазначеним  категоріям  осіб  надаеться  на  підставі  такик  
документів : 

- копії  паспортів  повнолітнік  членів  сім'ї  з  даними  про  прізвище, ім'я, по  
батькові  і  місце  реестрації; 
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- копії  документа  про  реестраційний  номер  облікової  картки  платника  
податків . Фізичні  особи, які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від  
прийняття  реестраційного  номера  облікової  картки  платника  податків, подають  
копію  паспорта; 

- копії  посвідчення  померлого  (загиблого) учасника  бойовик  дій; 
- копії  свідоцтва  про  смерть  загиблого  (померлого); 
- копії  свідоцтва  про  народження  особи  - для  виплати  допомоги  батькам  

загиблого  (померлого); 
- копії  свідоцтва  про  шлюб  - для  виплати  допомоги  дружині  (чоловікові); 
- копії  свідоцтва  про  народження  дитини  - для  виплати  допомоги  дитині; 
- довідки  про  склад  сім'ї  (або  іншого  документа, що  підтверджуе  

родинний  зв'язок  або  факт  спільного  проживання  одніею  сім'ею); 
- копії  документа, що  підтверджуе  встановлення  опіки  чи  піклування  над  

дитиною  загиблого  (для  виплати  допомоги  дитині); 
- копії  документа, що  підтверджуе  визнання  особи  безвісно  відсутньою, 

або  оголошення  її  померлою  внаслідок  участі  в  антитерористичній  операції  та  
участі  у  здійсненні  закодів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони  чи  
на  підставі  іншої  наявної  на  момент  звернення  інформації, яка  вказуе  на  те, що  
особа  зникла  (пропала) безвісти  під  час  участі  в  антитерористичній  операції, 
забезпеченні  її  проведення  чи  у  здійсненні  закодів  із  забезпечення  національної  
безпеки  і  оборони  або  її  місцезнакодження  невідоме  (для  отримання  допомоги  
сім'ям  зниклик  безвісти); 

- банківські  (поштові) реквізити  одержувача  допомоги; 
- письмової  згоди, у  довільній  формі, про  виплату  допомоги  

уповноваженому  представнику  сім'ї  від  іншик  членів  сім'ї  та  банківські  
(поштові) реквізити  члена  сім'ї  - одержувача  допомоги . 

7.9.3. Допомога  сім'ям  загиблик  під  час  участі  в  антитерористичній  
операції, забезпеченні  її  проведення  чи  у  здійсненні  закодів  із  забезпечення  
національної  безпеки  і  оборони  або  померлик  (визнаник  безвісно  відсутніми) 
надаеться  рівними  частками  всім  членам  сім'ї, що  зареестровані  у  населеник  
пунктак  Киево-Святошинського  району  Київської  області . 

7.9.4. Розмір  допомоги  членам  сімей  загиблик  під  час  участі  в  
антитерористичній  операції, забезпеченні  її  проведення  чи  у  здійсненні  закодів  
із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони  або  померлик  (визнаник  
безвісно  відсутніми) становить  не  більше  ніж  75 тис. грн  на  всік  членів  сім'ї. 

7.10. Надання  допомоги  особам, які  уклали  контракт  
7.10.1. для  отримання  допомоги  особи, які  уклали  контракт, звертаються  з  

письмовою  заявою  на  ім'я  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області . 
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7.10.2. Допомога  особам, які  уклали  контракт, надаеться  на  підставі  такик  
документів : 

- копії  паспорта; 
- копії  документа  про  реестраційний  номер  облікової  картки  платника  

податків . Фізичні  особи, які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від  
прийняття  реестраційного  номера  облікової  картки  платника  податків, подають  
копію  паспорта; 

- копії  контракту  про  прокодження  громадянами  України  військової  
служби  у  Збройник  Силак  України; 

- копії  витягу  з  наказу  військової  частини  Збройник  Сил  України  по  
стройовій  частині  або  по  особовому  складу; 

- копії  припису  Киево-Святошинського  військового  комісаріату; 
- копії  військового  квитка  (відмітка  про  заракування  до  військової  

частини  для  прокодження  військової  служби  за  контрактом ). 
Допомога  особі, яка  виявила  бажання  прокодити  військову  службу  у  

Збройник  Силак  України  за  контрактом  та  приписом  Киево-Святошинського  
районного  військового  комісаріату, може  бути  надана  за  місцем  фактичного  
проживання  на  території  Киево-Святошинського  району  Київської  області . 
Необкідною  умовою  е  подання  акту  депутата  сільської, селищної, міської  ради, 
що  підтверджуе  факт  проживання  на  відповідній  території, засвідченого  
підписом  та  печаткою  відповідного  голови. 

7.10.3. Розмір  допомоги  особам, які  уклали  контракт  становить  - 
10 тис. грн. 

7.11. Порядок  створення  та  організація  роботи  Комісії  з  питань  
надання  допомоги  

7.11. L Комісія  з  питань  надання  допомоги  (далі  - Комісія) створюеться  з  
метою  розгляду  та  оперативного  вирішення  питань  призначення  допомоги  
учасникам  АТО, особам  за  контрактом, які  зареестровані  в  населеник  пунктак  
Киево-Святошинського  району  Київської  області. 

7.11.2. Комісія  у  своїй  діяльності  керуеться  розпорядженнями  голови  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області . 

7.11.3. Комісія  е  дорадчим  органом  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області . 

7.11.4. Повноваженням  Комісії  е  розгляд  заяв  на  отримання  допомоги  
учасникам  АТО, членам  їк  сімей  та  особам  за  контрактом . 
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7.11.5. Кількісний  і  персональний  склад  Комісії  визначаеться  та  
затверджуеться  розпорядженням  голови  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області . 

7. 1 1 .б. Комісію  очолюе  голова, який  обираеться  на  її  засіданні  (далі  - 
Голова  комісії). 

Голова  комісії  скликае  і  веде  засідання  Комісії, дае  доручення  членам  
Комісії. У  разі  відсутності  Голови  комісії  чи  неможливості  виконання  ним  своїк  
повноважень  з  іншик  причин  його  функції  здійснюе  заступник  Голови  комісії. 

7.11.7. Основною  формою  роботи  Комісії  е  засідання, які  проводяться  не  
рідше  одного  разу  на  місяць . Засідання  вважаються  правомірними, якщо  на  ник  
присутня  більшість  його  складу. 

За  результатами  розгляду  заяв  Комісія  виносить  рішення, яке  приймаеться  
більшістю  голосів  від  її  складу  та  оформлюеться  протоколом, у  якому  
зазначаеться  список  осіб, яким  може  бути  надана  допомога  та  її  розміри . 

Протокол  Комісії  підписуеться  головою  та  секретарем  Комісії, а  у  
випадкак  визначеник  цим  Порядком  - особою, що  виконуе  його  обов'язки. 

7.11.8. Рішення  Комісії  набирае  чинності  з  моменту  його  затвердження  
розпорядженням  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області . 
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VIIL Заходи  Програми  

Ns Зміст  заходу  Термін  Виконавці  Оріентований  обсяг  фінансування, 
з/п  вико- тис. грн  

НаННЯ, 
Обласний  Місцевий  Інших  рік  
бюджет  бюджет  джерел  

фінансу- 
вання  

1 2 3 4 5 б  7 
1.  Реестрація  та  надання  соціальної  та  2020 Райдержадміністрація , - - - 

правової  допомоги  учасникам  АТО, структурні  підрозділи  
особам, які  уклали  контракт  та  їх  райдержадміністрації  
сім'ям  

2.  Ведення  единої  інформаційно - 2020 Управління  соціального  захисту  - - - 
аналітичної  системи  „АТО" Киево- населення  райдержадміністрації , 
Святошинського  району  Київської  районний  військовий  комісаріат  
області  

3.  Соціальний  супровід  учасників  АТО, 2020 Районний  центр  соціальних  служб  для  - - - 
осіб, які  уклали  контракт  та  їх  сімей  сім'ї, дітей  та  молоді, 
Киево-Святошинським  районним  органи  місцевого  самоврядування  
центром  соціальних  служб  для  сім'ї, 
дітей  та  молоді  

4.  Налагодження  співпраці  з  2020 Управління  соціального  захисту  - - - 
благодійними, волонтерськими, населення  райдержадміністрації , 
релігійними  організаціями  з  метою  сектор  з  питань  внутрішньої  політики, 
залучення  позабюджетних  коштів  для  зв  язків  з  громадськими  організаціями  і  
надання  грошової  і  натуральної  ЗМІ  райдержадміністрації , 
допомоги  учасникам  АТО, особам, відділ  культури, національностей  та  
які  уклали  контракт, та  їх  сім'ям  релігії  райдержадміністрації , 

органи  місцевого  самоврядування  
5.  Висвітлення  в  засобах  масової  2020 Сектор  з  питань  внутрішньої  політики, - - - 
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інформації  заходів, спрямованих  на  зв  язків  з  громадськими  організаціями  і  
підтримку  учасників  АТО, осіб, які  ЗМІ  райдержадміністрації , 
уклали  контракт, та  їх  сімей  управління  соціального  захисту  

населення  райдержадміністрації , 
органи  місцевого  самоврядування  

6.  Надання  у  встановленому  порядку  2020 Управління  соціального  захисту  - - - 
одноразової  адресної  матеріальної  населення  райдержадміністрації , 
соціальної  фінансової  допомоги  районний  центр  соціальних  служб  для  
учасникам  АТО, особам, які  уклали  сім  ї, дітей  та  молоді  
контракт, та  їх  сім'ям  райдержадміністрації  

7.  Надання  консультацій, роз'яснень  та  2020 Райдержадміністрація , - - - 
допомоги  щодо  пільг  учасникам  управління  соціального  захисту  
АТО, особам, які  уклали  контракт  та  населення  райдержадміністрації , 
їх  сім'ям  у  сплаті  за  користування  органи  місцевого  самоврядування , 
житлом  та  комунальних  послуг  військовий  комісаріат  

8.  Надання  консультацій  та  роз'яснень  2020 Райдержадміністрація , - - - 
учасникам  АТО  та  особам, які  уклали  управління  соціального  захисту  
контракт  у  встановленому  населення  райдержадміністрації , 
законодавством  порядку  щодо  органи  місцевого  самоврядування  
земельних  ділянок  із  земель  запасу  
державної  (комунальної) власності  
для  будівництва  та  обслуговування  
житлового  будинку,господарських  
будівель  і  споруд  (присадибна  
ділянка), ведення  садівництва  та  
індивідуального  дачного  будівництва  

9.  Охоплення  дітей  учасників  АТО  та  2020 Відділ  освіти  райдержадміністрації  - - - 
дітей  осіб, які  уклали  контракт  
позакласною  роботою  та  
позашкільною  освітою  на  
безоплатній  основі  

10.  Надання  пільг  за  навчання  у  розмірі  2020 Відділ  культури, національностей  та  - - - 
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50 % від  повної  вартості  у  школах  релігій  райдержадміністрації , 
естетичного  виховання  дітей  органи  місцевого  самоврядування  
учасників  АТО  та  дітей  осіб, які  
уклали  контракт  

11.  Надання  психологічної  підтримки  2020 Управління  соціального  захисту  - - - 
учасникам  АТО, особам, які  уклали  населення  райдержадміністрації , 
контракт, та  їх  сім'ям  й  відновлення  районний  центр  соціальних  служб  для  
соціальних  зв'язків  на  основі  оцінки  сім'ї, дітей  та  молоді, 
їх  потреб  центр  соціально -психологічної  

реабілітації  населення  та  його  
інформування  з  питань  подолання  
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  

12.  Влаштування  до  дошкільних  2020 Відділ  освіти  райдержадміністрації , - - - 
навчальних  закладів  дітей  учасників  органи  місцевого  самоврядування  
АТО  та  дітей  осіб, які  уклали  
контракт  

13.  Психологічний  супровід  безробітних  2020 Районний  центр  зайнятості, - - - 
із  числа  учасників  АТО  та  осіб, які  районний  центр  соціальних  служб  для  
уклали  контракт  під  час  їх  сім  ї, дітей  та  молоді  
професійного  навчання  

14.  Працевлаштування  учасників  АТО  та  2020 Районний  центр  зайнятості  - - - 
осіб, які  уклали  контракт, в  тому  
числі  шляхом  одноразової  виплати  
допомоги  по  безробіттю  для  
організації  безробітними  
підприемницької  діяльності  

15.  Працевлаштування  учасників  АТО  та  2020 Районний  центр  зайнятості  - - - 
осіб, які  уклали  контракт, які  мають  
статус  безробітного, шляхом  
компенсації  роботодавцю  фактичних  
витрат  единого  соціального  внеску  

16.  Розроблення  та  підтримання  в  2020 Районний  центр  зайнятості, - - - 
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актуальному  стані  інформаційного  структурні  підрозділи  
наповнення  профінформаційних  райдержадміністрації , 
секторів  центрів  зайнятості, а  також  територіальні  органи  центральних  
поза  межами  центрів  зайнятості, а  органів  виконавчої  влади, органи  
саме: у  приміщеннях  місцевих  місцевого  самоврядування  
органів  виконавчої  влади, органів  
місцевого  самоврядування,органах  
соціального  захисту  населення  
з  урахуванням  інформаційних  потреб  
учасників  АТО  та  осіб, які  уклали  
контракт  

17.  Отримання  одноразового  ваучера  2020 Районний  центр  зайнятості  - - - 
учасникам  АТО, особам, які  уклали  
контракт, та  членами  їх  сімей  для  
підтримання  
конкурентоспроможності  шляхом  
перепідготовки, спеціалізації, 
підвищення  кваліфікації  за  
професіями  та  спеціальностями  для  
пріоритетних  видів  економічної  
діяльності  

18.  Проведення  щорічного  одноразового  2020 Відділ  охорони  здоров 'я  - - - 
медичного  огляду  учасників  АТО  та  райдержадміністрації , 
осіб, які  уклали  контракт  Киево-Святошинська  центральна  
на  безоплатній  основі  районна  лікарня  

19.  Надання  безоплатної  первинної  2020 Юридичний  відділ  райдержадміністрації  - - - 
правової  допомоги  учасникам  АТО, 
особам, які  уклали  контракт  
та  членам  їх  сімей  

20.  Постійний  соціальний  супровід  2020 Управління  соціального  захисту  - - - 
територіальними  центрами  надання  населення  райдержадміністрації , 
соціальних  послуг  учасників  АТО  та  територіальний  центр  соціального  
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осіб, які  уклали  контракт  обслуговування  (надання  соціальних  
послуг) 

2 L Створення  та  робота  „гарячої  2020 Управління  соціального  захисту  - - - 
телефонної  лінії" з  надання  населення  райдержадміністрації  
учасникам  АТО, особам, які  уклали  
контракт  та  їх  сім'ям  консультативної  
допомоги  

22.  Надання  грошової  компенсації  за  2020 Управління  соціального  захисту  - - - 
належні  для  отримання  жилі  населення  райдержадміністрації , 
приміщення  для  деяких  категорій  районний  центр  соціальних  служб  для  
осіб, які  захищали  незалежність, сім'ї, дітей  та  молоді  
суверенітет  та  територіальну  
цілісність  України, а  також  членів  їх  
сімей  відповідно  до  постанови  
Кабінету  Міністрів  України  
від  19 жовтня  2016 року  Ns 719 

23.  Надання  на  підставі  розпорядження  2020 Управління  соціального  захисту  - - - 
голови  районної  ради  грошової  населення  райдержадміністрації , 
одноразової  винагороди  Героям  районний  центр  соціальних  служб  для  
Небесної  сотні, особам, які  брали  сім'ї, дітей  та  молоді  
участь  в  антитерористичній  операції, райдержадміністрації  
забезпеченні  її  проведення  чи  у  
здійсненні  заходів  із  забезпечення  
національної  безпеки  і  оборони, та  
яким  присвоено  звання  «Герой- 
захисник  Вітчизни» Киево- 
Святошинського  району  
(затвердженого  рішенням  Киево- 
Святошинської  районної  ради  
Київської  області  VII скликання  від  
28.01.2016 р. Ns 74-04-VII). У  разі  
присвоення  звання  посмертно  
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винагорода  виплачуеться  
найближчим  родичам  померлого  в  
сумі  12 422, 36 грн  (в  т. ч. ПДФО  та  
військовий  збір) 

24. Безоплатне  навчання  дітей  загиблих  2020 Відділ  освіти  райдержадміністрації , - - - 
учасників  АТО  у  школах  естетичного  органи  місцевого  самоврядування  
виховання  

Всього  - - - - - 
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ІХ. Контроль  за  ходом  виконання  Програми  

Контроль  за  кодом  виконання  Програми  покладаеться  на  управління  
соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  та  постійно  діючу  комісію  з  питань  окорони  
здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  закисту  населення  
Киево-Святошинської  районної  ради. 

Закоди  Програми  реалізуються  структурними  підрозділами  
райдержадміністрації , територіальними  органами  центральник  органів  
виконавчої  влади  в  Киево-Святошинському  районі  Київської  області, органами  
місцевого  самоврядування , іншими  установами  та  організаціями . 

Інформація  про  виконання  Програми  надаеться  до  управління  
соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  про  стан  виконання  закодів, визначеник  даною  
Програмою, щокварталу  до  5 числа, місяця  наступного  за  звітним  кварталом  та  
надаеться  до  постійно  діючої  комісії  з  питань  окорони  здоров 'я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  
районної  ради  щокварталу  до  10 числа, місяця  наступного  за  звітним  
кварталом . 

Начальник  управління  
соціального  захисту  населення  
Киево-Святошинської  РДА 

	
С.П. Черток  


