
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорокової сесії  шостого скликання 

 

 

13 листопада 2014 року                                                                                            № 223   

 

Про затвердження міської цільової Програми підтримки членів сімей 

військовослужбовців, мобілізованих на військову службу,  

які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської ради  
 

Відповідно до статей 26 закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, пункту 19 частини 1 статті 6 закону України „Про  статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту“ (зі змінами) з метою надання підтримки 

членам сімей військовослужбовців, мобілізованих на військову службу, або тих, 

що несуть службу по контракту в зоні антитерористичної операції, які 

проживають на території населених пунктів Пирятинської міської ради, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити міську цільову Програму підтримки членів сімей 

військовослужбовців, мобілізованих на військову службу, які проживають на 

території населених пунктів Пирятинської міської ради (додається). 

2. Організацію виконання рішення покласти на відділ фінансів та обліку 

міської ради (Цюра І.О.) та керівників комунальних служб міста (Скочко В.І., 

Дубров М.Я., Кривець В.В.).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та розвитку 

підприємництва Салівон О.О. та на заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому Шикеринця І.С. 
 

 

 

Міський голова                            О.РЯБОКОНЬ 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

   рішенням сорокової сесії 
    Пирятинської міської ради 

шостого скликання 
         13 листопада 2014 року 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

м.Пирятин-2014 



Вступ 

 

Міська цільова Програма підтримки членів сімей військовослужбовців -

мешканців населених пунктів Пирятинської міської ради, мобілізованих на 

військову службу (далі – Програма) – це комплекс заходів по вирішенню 

соціально-побутових питань, що здійснюються на місцевому рівні з метою 

фінансової та іншої соціальної підтримки членів сімей військовослужбовців, 

мобілізованих на військову службу та військовослужбовців-пирятинців, які 

несуть службу по контракту в зоні антитерористичної операції на сході України. 

У рамках Програми передбачається надання додаткових соціальних 

гарантій особам - членам сімей військовослужбовців, призваних на військову 

службу райвійськоматом та військовослужбовців, які несуть службу в зоні АТО 

по контракту, рядового і начальницького складу, співробітникам Міністерства 

оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській 

області тощо (далі – члени сімей військовослужбовців). 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

          1.1. Поточна ситуація в Україні з сукупністю взаємопов’язаних та 

взаємообумовлених чинників зумовлює значне збільшення кількості сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. 

  У таких умовах підтримання належного морально-психологічного стану 

військовослужбовців та членів їх сімей, утвердження особистості учасників 

АТО, забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна 

підтримка зазначених категорій осіб дозволить убезпечити їх та членів їх сімей 

від стресових ситуацій, а також надасть можливість сприяти у наданні 

відповідної соціальної підтримки.  

1.2. В умовах проведення в Україні антитерористичної операції виникає 

гостра необхідність надання додаткових соціальних гарантій членам сімей 

військовослужбовців в частині поліпшення фінансово-матеріального стану 

зазначених категорій осіб шляхом відшкодування витрат сім’ям 

військовослужбовців, мобілізованих на військову службу, а також 

військовослужбовців, які несуть службу в зоні АТО по контракту, для сплати за 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартирної плати) 

незалежно від форми власності житлового фонду, послуг водопостачання та 

водовідведення. 

         1.3. Відшкодування вищезазначених витрат сім’ям військовослужбовців 

здійснюється на підставі списків, наданих структурними підрозділами 

Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної 

служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Полтавській області тощо та акта комісії виконкому 



міської ради, створеної для обстеження житлово-побутових умов проживання 

військовослужбовців та членів їх сімей відповідно до чинного законодавства. 

 

2. Мета Програми 

 

2.1. Метою Програми у частині відшкодування витрат за надання 

житлово-комунальних послуг є мінімізація асоціальних проявів у 

життєдіяльності громади, підвищення рівня поінформованості членів сімей 

військовослужбовців під час несення ними служби та населення вцілому з 

питань соціальної підтримки як мобілізованих військовослужбовців, так і 

військовослужбовців, що служать Вітчизні по контракту, їх сімей, поліпшення 

ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та комунальних 

підприємств у сфері підтримки вищезазначених осіб та членів їх родин. 

Програма спрямована на підвищення рівня соціального захисту сімей 

військовослужбовців.  

2.2. Для досягнення мети Програми передбачається відшкодування витрат 

за надані житлово-комунальні послуги (квартирної плати),  послуг водо-

постачання та водовідведення сім’ям військовослужбовців, мобілізованих на 

військову службу райвійськоматом, та військовослужбовців, які несуть службу 

по контракту в зоні АТО відповідно до  Порядку звільнення від сплати за 

утримання будинків і споруд та прибудинкової території (додається). 

 

3. Основні заходи Програми 

  

№ 

з/п 

Заходи Відповідальний 

виконавець 

1. Відшкодування витрат для сплати за утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій 

(квартирної плати) незалежно від форми власності 

житлового фонду  військовослужбовцям та членам 

їх сімей (на час перебування в зоні бойових дій) 

 

Виконком 

Пирятинської 

міської ради, 

КП „Каштан“ 

2. Відшкодування витрат для сплати за послуги 

водопостачання військовослужбовцям та членам їх 

сімей (на час перебування в зоні бойових дій)  

Виконком 

Пирятинської 

міської ради, 

КП „Пирятинський 

міський водоканал“ 

3. Відшкодування витрат для сплати за послуги 

водовідведення військовослужбовцям та членам їх 

сімей (на час перебування в зоні бойових дій)  

Виконком 

Пирятинської 

міської ради, 

Пирятинські 

госпрозрахункові 

очисні споруди 

 



4. Очікувані результати 

 

4.1. Посилення соціального захисту членів сімей військовослужбовців  в 

частині відшкодування витрат для сплати за  утримання будинків і споруд та 

прибудинкової території (квартирної плати),  послуг водопостачання та 

водовідведення та відшкодування витрат за послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкової території (квартирної плати),  послуг водопостачання 

та водовідведення. 

4.2. Надання додаткових гарантій соціального захисту членам сімей 

військовослужбовців, мобілізованих на військову службу, та тих, що несуть 

службу по контракту в зоні антитерористичної операції на сході України, які 

проживають на території населених пунктів Пирятинської міської ради, за 

рахунок коштів міського бюджету. 

4.3. Зростання довіри до влади міста. 

4.4. Формування шанобливого ставлення до військовослужбовців та членів 

їх сімей. 

5. Джерела фінансування 

 

 5.1. Фінансування Програми у частині відшкодування витрат для сплати 

за житлово-комунальні послуги, а саме: утримання будинків і споруд та 

прибудинкової території (квартирна плата),  послуги водопостачання та 

водовідведення, буде здійснюватися за рахунок видатків загального фонду 

міського бюджету, передбачених на 2014 рік, та інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством України.  

 

 

 

 

Провідний спеціаліст з 

економічних питань   Л.М. Тараненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до міської цільової Програми 

підтримки членів сімей 

військовослужбовців, 

мобілізованих на військову 

службу, які проживають на 

території населених пунктів 

Пирятинської міської ради  

 

 

ПОРЯДОК 

звільнення від сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкової 

території (квартирної плати), за надані послуги водопостачання та 

водовідведення членів сімей військовослужбовців,  

мешканців населених пунктів Пирятинської міської ради  

 

1. Порядок звільнення від сплати за утримання будинків і споруд та 

прибудинкової території (квартирної плати) незалежно від форми власності 

житлового фонду, послуг водопостачання та водовідведення (надалі – Порядок) 

визначає механізм відшкодування витрат місцевим бюджетом за надання 

вказаних послуг членам сімей  військовослужбовців по місту Пирятину та 

сільських населених пунктах Пирятинської міської ради: 

 мобілізованих військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) 

Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, 

осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників 

Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони 

України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які 

захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і були 

призвані на військову службу, починаючи з березня 2014 року в м.Пирятин; 

 військовослужбовців, що несуть службу в зоні антитерористичної операції 

на сході України по контракту. 

2. До членів сімей вищезазначених категорій військовослужбовців 

належать: 

у разі перебування у шлюбі військовослужбовця – дружина (чоловік), 

неповнолітні діти (віком до 18 років); 

у разі не перебування у шлюбі – батьки (усиновлювачі). 

3. У разі реєстрації військовослужбовців та членів їх сімей за різними 

адресами реєстрації на території Пирятинської міської ради, право на звільнення 

від квартирної плати, відповідно до Порядку, надається лише на одне житлове 

приміщення за вибором (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому 

приміщенні осіб та загальної площі житла). 

4. Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні є особи, які мають 

право на пільги, передбачені законодавством України, і користуються ними, 



сума, яка підлягає відшкодуванню юридичним особам, що здійснюють 

утримання будинків і споруд та прибудинкової території, послуг водопостачання 

та водовідведення згідно з цим Порядком, визначається з врахуванням наявних 

пільг. 

5. Для звільнення від квартирної плати, послуг водопостачання та 

водовідведення, члени сімей військовослужбовців подають до виконкому 

міської ради такі документи: 

заяву; 

копію паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки); 

копію ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової 

служби і мають відмітку у паспорті); 

копію документа, що підтверджує право власності військовослужбовця на 

об’єкт нерухомого майна (житлове приміщення); 

оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї (форма № 2); 

довідку військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює 

керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, про 

факт мобілізації військовослужбовця або проходження ним служби по 

контракту; 

копію свідоцтва про народження (при потребі). 

6. Виконком міської ради веде облік військовослужбовців  та членів їх 

сімей, що звільняються від квартирної плати, послуг водопостачання та 

водовідведення і направляє інформацію комунальним підприємствам м.Пирятин 

для обрахунку суми відшкодувань за вказані послуги. 

7. Представники комунальних підприємств, що здійснюють утримання 

будинків і споруд та прибудинкової території та надають послуги з 

водопостачання та водовідведення, щомісяця до 20 числа поточного місяця  

подають до виконкому міської ради на паперових та електронних носіях 

розрахунки щодо вартості квартирної плати, послуг водопостачання та 

водовідведення, від сплати яких звільнені військовослужбовці та члени їх сімей 

у поточному місяці за формою № 2-пільга. 

8. Виконком міської ради звіряє інформацію, яка надходить від 

комунальних підприємств, після чого подає проект рішення про звільнення від 

квартирної плати, послуг водовідведення та водопостачання 

військовослужбовців та членів їх сімей для розгляду на засіданні виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради.   

9. Після прийняття виконавчим комітетом Пирятинської міської ради 

рішення про звільнення від квартирної плати, послуг водопостачання та 

водовідведення військовослужбовців та членів їх сімей, відділ фінансів та обліку 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради здійснює відшкодування 

витрат комунальним підприємствам за звільнення від сплати за утримання 

будинків і споруд та прибудинкової території (квартирної плати), послуг 

водопостачання та водовідведення. 



10. Відшкодування витрат комунальним підприємствам в зв’язку зі  

звільненням від сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкової 

території, послуг водопостачання та водовідведення здійснюється відділом 

фінансів та обліку виконкому міської ради в розмірах не більше найвищого 

тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, 

послуг водопостачання та водовідведення встановленого рішенням виконавчого 

комітету Пирятинської  міської ради.  

11. Відшкодування витрат комунальним підприємствам за звільнення від 

сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкової території, послуг 

водопостачання та водовідведення здійснюється за рахунок видатків місцевого 

бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством 

України. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                О.О. Новіков 
 


