
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

07 жовтня 2021 року 
 

Про внесення доповнень до Комплексної  

програми   розвитку соціального  

захисту населення на 2021 рік 

 

 З метою встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту 

населення та забезпечення соціального розвитку громади, керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада  в и р і ш и л а : 

1. Доповнити розділ  «4. Заходи по виконанню програми» Комплексної 

програми   розвитку соціального захисту населення на 2021 рік, затвердженої 

рішенням Лубенської міської ради Полтавської області від 15 жовтня 2020 

року (зі змінами), наступними підпунктами: 

«4.27 Надати матеріальну допомогу для проведення капітального 

ремонту власних житлових будинків (квартир) членам сімей загиблих 

учасників АТО та ООС у порядку, що додається. 

 

Протягом року      Управління соціального захисту  

       населення». 

2. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Щербак В.О.) 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Харченко І.В., постійну депутатську  комісію з 

соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки і постійну депутатську 

комісію з питань планування бюджету, фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова              Олександр ГРИЦАЄНКО 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Про внесення доповнень до Комплексної програми   

розвитку соціального захисту населення на 2021 рік 

 

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» сім'ї осіб, які добровільно забезпечували (або 

добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення 

антитерористичної операції мають право на позачерговий безплатний 

капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт 

жилих будинків і квартир. 

У зв’язку зі зверненнями членів сімей загиблих учасників АТО та ООС 

щодо надання матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту 

власних житлових будинків (квартир) пропонується внести доповнення до 

Комплексної програми   розвитку соціального захисту населення на 2021 рік, 

затвердженої рішенням Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області від 15 жовтня 2020 року, наступними підпунктами: 

«4.27 Надати матеріальну допомогу для проведення капітального ремонту 

власних житлових будинків (квартир) членам сімей загиблих учасників АТО та 

ООС в порядку визначеному виконавчим комітетом Лубенської міської ради. 

 

Протягом року       Управління соціального захисту    

          населення». 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення          Віктор ЩЕРБАК 



         Додаток 

до рішення сесії 

Лубенської міської ради 

від 07 жовтня 2021 року 

 

Порядок 

надання матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту 

власних житлових будинків (квартир) членам сімей загиблих учасників АТО 

та ООС 

1. Відповідно до цього Порядку надається матеріальна допомога для 

проведення капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) 

особам визначеним абзацами 5-8 п.1 ст.10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

2. Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту власних 

житлових будинків (квартир) (далі – матеріальна допомога) надається за 

місцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право на зазначену 

матеріальну допомогу у пункті 1 цього Порядку (далі – особа).  

3. Матеріальна допомога надається для проведення капітального ремонту 

житлового будинку чи квартира, які належать особі, що має право на 

матеріальну допомогу, на праві приватної, зокрема спільної, власності.  

4. Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту надається 

виходячи з розрахунку 21 кв. метр загальної площі будинку, квартири на 

кожну особу, що має право на матеріальну допомогу.  

5. Для надання матеріальної допомоги для проведення капітального 

ремонту особа, що має право на матеріальну допомогу, подає до управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (далі – управління) письмову заяву. 

 У разі коли серед членів сім'ї особи, що має право на матеріальну 

допомогу,  

які проживають і зареєстровані у тому самому будинку, квартирі, є  

особи, що мають право на таку саму матеріальну допомогу, вони також 

подають заяву до управління. При цьому подані заяви розглядаються разом.  

6. Періодичність надання матеріальної допомоги для проведення 

капітального ремонту становить один раз на 10 років.  

7. Для вирішення питання щодо надання матеріальної допомоги для 

проведення капітального ремонту виконавчий комітет Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (далі – виконавчий комітет) 

утворює відповідну комісію. 

8. Рішення про надання матеріальної допомоги для проведення 

капітального ремонту приймається у строк не більше трьох місяців після 

подання заяви особою, що має право на матеріальну допомогу, на підставі 

результатів обстеження комісією будинку, квартири. Обстеження 

проводиться у присутності особи, яка подала заяву.  



9. Комісія після обстеження будинку, квартири складає перелік, визначає 

види і обсяги робіт, які необхідно виконати, виходячи з переліку основних 

робіт згідно з додатками 1 і 2. 

10. За результатами обстеження будинку, квартири складаються 

дефектний акт, кошторисний розрахунок і визначається загальна вартість 

капітального ремонту.  

 Загальна вартість капітального ремонту розраховується згідно з 

вимогами ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" ( 

v0174241-00 ) та ДБН Д.2.4-2000 "Ресурсні елементні кошторисні норми на 

ремонтно-будівельні роботи".  

 На підставі визначеної загальної вартості капітального ремонту 

розраховується вартість капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири.  

 Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту 

визначається як добуток вартості капітального ремонту 1 кв. метра будинку, 

квартири та площі, яка належить особі, що має право на пільгу, на праві 

приватної, зокрема спільної, власності у таких будинку, квартирі. При цьому 

площа не може перевищувати 21 кв. метра загальної площі будинку, 

квартири.  

11. Комісія приймає рішення про надання матеріальної допомоги для 

проведення капітального ремонту особі, яке затверджуються рішенням 

виконавчого комітету. 

12. Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту власних 

житлових будинків (квартир) виплачується управлінням соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради протягом місяця з 

моменту прийняття рішення виконавчим комітетом на рахунок особи, 

відкритий в установі уповноважених банків. 

13. Фінансування витрат, пов'язаних з надання матеріальної допомоги для 

проведення капітального ремонту житлових будинків (квартир) і складенням 

проектно-кошторисної документації, здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету у межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідний рік.  

 

 

 

 

Секретар міської ради      Маргарита КОМАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0174241-00


Додаток 1  

до Порядку  

 

ПЕРЕЛІК  

основних робіт, для визначення розміру матеріальної допомоги для 

капітального ремонту житлових будинків 

 

1. Ремонт, заміна зношених елементів будинку:  

- конструкцій даху;  

- віконних рам, дверних коробок і полотен;  

- підлоги.  

 

2. Ремонт, заміна пошкодженої покрівлі.  

 

3. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей і димоходів до них; заміна 

печей на котли для обігріву житлових приміщень.  

 

4. Ремонт, заміна пошкодженого технічного обладнання, що 

використовується в системах водопроводу, каналізації, гарячого 

водопостачання, центрального (місцевого) опалення та інших 

внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мережах.  

 

5. Ремонт, заміна не придатних до експлуатації газових приладів (плит, 

колонок, водонагрівачів), електроплит.  

 

6. Ремонт, заміна сантехнічних приладів (ванн, унітазів, умивальників, 

мийок).  

 

7. Ремонт електромережі із заміною арматури (вимикачів, розеток тощо), не 

придатної до експлуатації.  

 

8. Ремонт, заміна пошкодженого покриття підлоги.  

 

9. Ремонт штукатурки, стін, стелі, перегородок.  

 

10. Ремонт дверей із заміною окремих частин,  ремонт стулок віконних рам.  

 

11. Роботи з внутрішнього опорядження будинку або  квартири без 

підвищення існуючого рівня благоустрою - відновлення штукатурки, 

фарбування, часткова заміна облицювальної плитки, передбаченої проектом 

будівництва, обклеювання звичайними шпалерами.  

 

12. Роботи із зовнішнього опорядження одноповерхових одноквартирних 

житлових будинків - відновлення штукатурки, облицювання,  фарбування, 

ремонт і заміна пошкоджених водостічних жолобів.  



Додаток 2  

до Порядку  

 

ПЕРЕЛІК  

основних робіт, для визначення розміру матеріальної допомоги для 

капітального ремонту квартир 

 

1. Ремонт, заміна зношених елементів:  

- віконних рам, дверних коробок і полотен;  

- підлоги.  

 

2. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей і димоходів до них; заміна 

печей на котли для обігріву житлових приміщень.  

 

3. Ремонт, заміна пошкодженого технічного обладнання, що 

використовується в системах водопроводу, каналізації, гарячого 

водопостачання, центрального (місцевого) опалення та інших 

внутрішньоквартирних мережах.  

 

4. Ремонт, заміна не придатних до експлуатації газових приладів (плит, 

колонок, водонагрівачів), електроплит.  

 

5. Ремонт, заміна сантехнічних приладів (ванн, унітазів, умивальників, 

мийок).  

 

6. Ремонт електромережі із заміною арматури (вимикачів, розеток тощо), не 

придатної до експлуатації.  

 

7. Ремонт, заміна пошкодженого покриття підлоги.  

 

8. Ремонт штукатурки, стін, стелі, перегородок.  

 

9. Ремонт дверей із заміною окремих частин, ремонт стулок віконних рам.  

 

10. Роботи з внутрішнього опорядження квартири без підвищення існуючого 

рівня благоустрою - відновлення штукатурки, фарбування, часткова заміна 

облицювальної плитки,  обклеювання звичайними шпалерами.  
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