
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 листопада 2022 року                      м. Біла Церква                                                 № 777 

 

Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які 

постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності 

внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 25 листопада 2022 року № 9816, враховуючи рішення 

Білоцерківської міської ради від 17 листопада 2022 року № 3263-34-VIII «Про внесення змін 

до Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-

2022 роки», від 17 листопада 2022 року № 3264-34-VIII «Про затвердження Програми 

соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки», керуючись статтею 91 Бюджетного 

кодексу України, підпунктом 2 пункту «а» статті 34, статтею 40, частиною шостою статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 19 Кодексу цивільного захисту України, частини третьої статті 19 Закону 

України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», враховуючи 

Укази Президента України від 23 лютого 2022 року №63/2022 «Про введення надзвичайного 

стану в окремих регіонах України», від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року 

№2102-ІХ, від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану 

в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-IX, 

від 18 квітня 2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року №2212-IX», від 17 

травня 2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року №2263-IX, від 7 

листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, 

рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 06 березня 2022 року № 137 

«Про затвердження складу комісії по обстеженню житлових будинків, що постраждали 

внаслідок настання надзвичайних ситуацій воєнного характеру на території Білоцерківської 

міської територіальної громади» (зі змінами), від 08 липня 2022 року № 418 «Про 

затвердження складу з обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної 

агресії російської федерації на території Білоцерківської міської територіальної громади», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити Порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які 

постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної 

агресії російської федерації проти України згідно з додатком 1. 
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2. Утворити Комісію по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги особам, 

які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок 

збройної агресії російської федерації проти України та затвердити її персональний склад 

згідно з додатком 2. 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника міського 

голови, заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 29. 11.  2022 р.  № 777 

 

  

Порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які  постраждали  чи  

зазнали  порушення  нормальних  умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської 

федерації проти України 

  

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у місцевому 

бюджеті для надання одноразової адресної матеріальної допомоги жителям Білоцерківської 

міської територіальної громади за порушення  нормальних умов їх життєдіяльності 

внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (далі - Порядок). 

2. Право на отримання одноразової адресної матеріальної допомоги мають жителі 

Білоцерківської міської територіальної громади (що підтверджується витягом з Єдиного 

державного демографічного реєстру/реєстру Білоцерківської міської територіальної громади) 

майно яких зазнало руйнувань або пошкоджень внаслідок збройної агресії російської 

федерації проти України, що призвело до порушення  нормальних умов їх життєдіяльності 

(далі - одноразова адресна матеріальна допомога). 

3. Одноразова адресна матеріальна допомога  надається за зруйноване/пошкоджене 

майно на одне домогосподарство (квартиру в багатоповерховому будинку, квартиру в 

приватному будинку, будинок, кімнату в гуртожитку чи інше житлове приміщення, що 

зазнало руйнувань/пошкоджень)  (далі - домогосподарство). 

4. Для надання одноразової адресної матеріальної допомоги власником/співвласником 

(за згодою іншого співвласника, співвласників) домогосподарства до відділу звернень 

громадян Білоцерківської міської ради  подаються такі документи:  

- заява на ім’я міського голови від власника/співвласника домогосподарства; 

- належним чином завірена копія паспорта громадянина України; 

- належним чином завірена копія облікової картки платника податків (крім осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера  

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і

мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та 

номером паспорта); 

- витяг з Єдиного державного демографічного реєстру/реєстру Білоцерківської міської 

територіальної громади про реєстрацію осіб у домогосподарстві; 

- належним чином завірена копія документа, що підтверджує право власності на 

домогосподарство або витяг з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, належним чином завірений 

слідчим в провадженні якого перебуває кримінальне провадження та документ про визнання 

власника/співвласника потерпілим у цьому кримінальному провадженні по розслідуванню 

терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації та 

зафіксованих на території Білоцерківської міської територіальної громади; 

- реквізити банківського рахунку (в форматі IBAN); 

- копія акту обстеження пошкодженого об’єкту складеного комісією по обстеженню 

житлових будинків, що постраждали внаслідок настання надзвичайних ситуацій воєнного 

характеру на території Білоцерківської міської територіальної громади, утвореною рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 06 березня 2022 року № 137 «Про 

затвердження складу комісії по обстеженню житлових будинків, що постраждали внаслідок 

настання надзвичайних ситуацій воєнного характеру на території Білоцерківської міської 

територіальної громади»; 



2                                        Продовження додатка 1 

 

- копії інших документів, що підтверджують фактично завдану шкоду майну, що 

зазнало руйнувань або пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти 

України, що призвело до порушення  нормальних умов життєдіяльності. 

5. Перелік документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку  може змінюватися 

(корегуватися та доповнюватися) в залежності від змін, прийняття та набрання чинності 

нормативно-правових актів України.     

6. В інтересах малолітньої, неповнолітньої чи недієздатної особи документи зазначені 

в пункті 4 цього Порядку подає її законний представник. 

7. Співвласники можуть визначити уповноваженого співвласника домогосподарства 

на отримання одноразової адресної матеріальної допомоги шляхом подання відповідної 

заяви або отримати одноразову адресну матеріальну допомогу пропорційно часткам у праві 

власності на нерухоме майно. 

8. Документи зазначені в пункті 4 цього Порядку розглядаються Комісією по наданню 

одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які  постраждали  чи  зазнали  

порушення  нормальних  умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської 

федерації проти України (далі - Комісія). 

9. Комісія має право: 

- запитувати інші документи, що мають значення для підготовки пропозицій щодо 

надання одноразової адресної матеріальної допомоги.  

- разі потреби  проводити  перевірку необхідних відомостей шляхом направлення 

запитів, візуального огляду та складання інформаційних довідок, актів тощо; 

- витребовувати додаткові документи у заявника та/або звертатися за додатковою 

інформацією до інших уповноважених органів щодо підтвердження достовірності наданої 

заявником інформації. 

10. Комісія відмовляє у наданні одноразової адресної матеріальної допомоги  у разі: 

- надання заявником неповного комплекту документів, визначених у пункті 4 цього 

Порядку; 

- не підтвердження факту руйнувань або пошкоджень майна внаслідок збройної 

агресії російської федерації проти України; 

- у разі виявлення відмінностей домогосподарства, як об’єкта нерухомості, 

технічному паспорту - наявності добудов, перебудов, реконструкцій не введених в 

експлуатацію в порядку визначеному чинним законодавством України; 

- не допуску членів Комісії для огляду домогосподарства. 

 У разі подання неповного пакету документів, заявник має право повторно подати 

заяву на отриманням одноразової адресної матеріальної допомоги після  подання повного 

пакету документів визначених пунктом 4 цього Порядку у строк до 10 грудня поточного 

року.  

12. Розмір одноразової адресної матеріальної допомоги може визначатися 

пропорційно збиткам завданим майну за такими критеріями: 

- якщо збитки становлять до 5 тис. грн – розмір одноразової адресної матеріальної 

допомоги  становить 5 тис. грн; 

- якщо збитки становлять 10 – 30 тис. грн -  розмір одноразової адресної матеріальної 

допомоги  становить 10 тис. грн; 

- якщо збитки становлять 30 – 50 тис. грн – розмір одноразової адресної матеріальної 

допомоги  становить 30 тис. грн; 

- якщо збитки становлять 50 – 100 тис. грн -  розмір одноразової адресної матеріальної 

допомоги  становить 50 тис. грн; 

- якщо збитки становлять 100 – 200 тис. грн – розмір одноразової адресної 

матеріальної допомоги  становить 100 тис. грн; 

- якщо збитки становлять 200 – 500 тис. грн -  розмір одноразової адресної 

матеріальної допомоги  становить 200 тис. грн; 
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- якщо збитки становлять 500 тис. грн і більше -  розмір одноразової адресної 

матеріальної допомоги  становить 300 тис. грн. 

13. За результатами розгляду документів члени Комісії шляхом голосування 

приймають пропозиції щодо розміру  одноразової адресної матеріальної допомоги , що 

фіксуються у протоколі засідання, який підписується всіма членами Комісії та подається на 

затвердження виконавчому комітету Білоцерківської міської ради. 

14. Засідання Комісії є повноважним за умови участі у ньому 2/3 від загального 

складу Комісії.  

15. Виплату одноразової адресної матеріальної допомоги  здійснює управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на підставі розпорядження 

міського голови шляхом перерахування коштів на банківський рахунок заявника. 

16. Одноразова адресна матеріальна допомога не включається до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно підпункту 165.1.1 

пункту165.1 статті 165 Податкового кодексу України та при подання звітності за формою 

1ДФ відображається за ознакою доходу за кодом 128 «Сума державної та соціальної 

матеріальної допомоги, держаної допомоги, компенсацій (включаючи грошові компенсації 

особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), 

винагород іі страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги 

особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом». 

17. Одноразова адресна матеріальна допомога  не включається до середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, пільг, субсидій, допомог тощо. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради     Анна ОЛІЙНИК 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 29. 11.  2022 р.  № 777 

 

Склад Комісії по наданню одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які  

постраждали  чи  зазнали  порушення  нормальних  умов життєдіяльності внаслідок збройної 

агресії російської федерації проти України 

 

Новогребельська  

Інна Володимирівна 

– голова комісії, перший заступник міського 

голови; 

 

Кравець  

Анатолій Васильович 

 

– заступник голови комісії, заступник міського 

голови; 

 

Яковець  

Віта Віталіївна 

- секретар комісії, завідувач сектору у справах 

ветеранів війни відділу соціального 

забезпечення управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради. 

  

Члени комісії: 

  

Велігорська  

Тетяна Олександрівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради; 

Дорогань  

Володимир Леонідович 

 

- начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю Білоцерківської міської 

ради; 

Капінус  

Людмила Олександрівна 

 - начальник управління адміністративних 

послуг Білоцерківської міської ради; 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

- начальник управління житлового господарства 

департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

Савченко  

Олег Іванович 

- начальник відділу експлуатації житла 

управління житлового господарства 

департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

Савчук 

Юрій Степанович 
- заступник міського голови; 

Терещук  

Світлана Григорівна 

- начальник управління фінансів 

Білоцерківської міської ради. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради     Анна ОЛІЙНИК 
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