
                                                           УКРАЇНА                                     

КРАСНОАРМІЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                                           РІШЕННЯ 
 

від 23.03.2016  № 7/7-8 
     м. Красноармійськ 

 

Про  затвердження Красноармійської міської Комплексної програми «Соціальний 
захист учасників АТО» щодо підтримки учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей на 2016-2017 роки. 
 

З метою забезпечення додаткових гарантій, встановлених законодавством 
щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей 
міста Красноармійська, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та частиною                      
1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

           1. Затвердити Красноармійську міську Комплексну програму «Соціальний 
захист учасників АТО» щодо підтримки учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей на 2016-2017 роки,  згідно з додатком. 
 

2.   Виконавчим органам міської ради: 
забезпечити     виконання     заходів,   передбачених Красноармійською 

міською Комплексною програмою «Соціальний захист учасників АТО» щодо 
підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на                   
2016-2017 роки.    

 

3. Фінансове управління Красноармійської міської ради (Порецька Ю.М.) 
щорічно при формуванні проекту бюджету міста  на відповідний рік, передбачати  
фінансування видатків на виконання заходів Красноармійської міської 
Комплексної програми «Соціальний захист учасників АТО» щодо підтримки 
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2017 роки. 

 

4. Відділам, управлінням міської ради, організаціям, задіяним у втіленні 
Комплексної програми  щорічно до 20 січня надавати інформацію про стан її  
виконання.  

 

5. Координацію за виконанням рішення  покласти на управління соціального 
захисту населення Красноармійської міської ради (Бонзюх І.П.) 

           6. Контроль покласти на заступника міського голови Третяка Ю.В.  

 

Міський голова                  Р.В. Требушкін 

 

 



 
Додаток 
до рішення міської ради  
від 23.03.2016 № 7/7-8 
 

Красноармійська міська комплексна програма  

„Соціальний захист учасника АТО” щодо підтримки  учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2017 роки 

І. Загальні положення. 

Міська комплексна „Соціальний захист учасника АТО” щодо 
підтримки  учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-
2017 роки (далі - Програма) це комплекс заходів, що здійснюються на 
місцевому рівні з метою  фінансової, соціальної, психологічної підтримки 
учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-
побутових проблем та покликана сприяти реалізації Указу Президента 
України   від 18.03.3015 №  150/2015 «Про додаткові заходи щодо 
соціального захисту учасників антитерористичної операції». 

ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма. 

Програма розроблена в умовах проведення в Україні 
антитерористичної операції (далі - АТО). Тому виникає необхідність надання 
додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, пораненим 
військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час 
проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального 
стану зазначених категорій осіб.  

ІII. Мета Програми та шляхи її досягнення. 

Метою Програми є забезпечення вирішення нагальних питань 
соціального захисту і реабілітації учасників АТО, підтримання їх належного 
морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів 
місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та 
іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх 
родин, та створення у суспільстві атмосфери підтримки та поважного 
ставлення до учасників АТО.  

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:  

- надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством; 
- надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам 

сімей загиблих учасників АТО, комплексних медичних, 
психологічних та соціальних послуг, послуг з професійної 
реабілітації та працевлаштування; 



 
- забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання 

рівня здоров'я учасників АТО, у тому числі на базі місцевих 
лікувально-профілактичних закладів; 

- увічнення пам'яті загиблих героїв. 
     Надання допомог та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, 

члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі 
документів, копії яких завірені належним чином: 

- довідки з військової частини (органу, підрозділу) або підприємств, 
установ, організацій, закладів, у підпорядкуванні яких перебували 
військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі 
яких проходили службу чи працювали особи - учасники АТО за 
формою, встановленою додатками 1 та 2 до постанови Кабінету 
Міністрів України „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” від 20 серпня 
2014 року № 413, а для працівників підприємств, установ та 
організацій, які залучалися і брали безпосередню участь АТО в 
районах її проведення, також документи, що були підставою для 
прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про 
направлення осіб у таке відрядження; 

- оригіналу довідки, що видавалася командиром частини та 
затверджувалася печаткою до набрання чинності постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413; 
 

- 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 тощо. 

 

ІV. Завдання Програми. 

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень 
соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в 
родинах учасників АТО, а також дасть можливість отримати додаткові 
соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших 
соціально-побутових питань. Сприятиме підвищенню рівня довіри до органів 
влади на місцевому та державному рівнях, позитивного ставлення до 
військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління. 

 



 
V. Обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми. 

 Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, 
обласного, міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством.   Термін виконання Програми - 2016-2017 роки. 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 Забезпечення реалізації заходів і завдань Програми безпосередньо 
покладається на відповідальних виконавців, які контролюють їх виконання у 
встановлені терміни.  

            Виконавці програми: 

- Красноармійська міська рада; 
- Управління соціального захисту населення; 
- Центр зайнятості; 
- КМЦСССДМ; 
- Відділ освіти; 
- Відділ культури; 
- Міський музей; 
- Сектор у справах сім*ї та молоді ; 
- Житлово-комунальний відділ; 
- Центр первинної медико-санітарної допомоги. 

  

Організаційне супроводження за виконанням Програми здійснює  
управління  соціального захисту населення Красноамійської міської ради. 
Виконавці програми щорічно не пізніше 20 січня надають звітність про хід 
виконання Програми. Загальний контроль за виконанням Програми 
здійснюється міським головою та міською радою. 



Напрями реалізації та заходи Програми  
„Соціальний захист учасника АТО” 

щодо підтримки  учасників антитерористичної операції 
та членів їх  сімей на 2016-2017 роки міста Красноармійська 

 

№ 
з/п Перелік заходів Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
Виконавці 

1 2 3 4 
1.Соціальна підтримка учасників АТО та їх сімей, осіб,  

демобілізованих із зони АТО,  родин загиблих учасників АТО 

1.1 

Проводити обстеження матеріально-побутових 
умов проживання родин учасників проведення 
АТО, родин загиблих учасників АТО для 
визначення їх потреб та вжиття  заходів щодо їх 
вирішення 

2016-2017 
роки 

УСЗН, 
КМЦСССДМ 

1.2 
Здійснювати соціальний супровід сімей 
учасників АТО 

2016-2017 
роки 

УСЗН, 
КМЦСССДМ 

1.3 

Забезпечувати надання пільг та переваг 
учасникам АТО та членам їх сімей, 
передбачених чинним законодавством України, 
перевірити їх право на отримання соціальних 
допомог, компенсацій,  субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг 

2016-2017 
роки 

УСЗН 
 

1.4 
Надавати соціальні пільги за рахунок місцевого 
бюджету учасникам АТО на оплату житлово-
комунальних послуг 

2016-2017 
роки 

Красноармійська 
міська рада, 

УСЗН 

1.5 

Надавати одноразову виплату за рахунок 
місцевого бюджету  дружинам (чоловікам), які 
не одружились вдруге, неповнолітнім дітям (до 
23 років в разі навчання)  загиблих (померлих) в 
зоні АТО військовослужбовців 

2016-2017 
роки 

Красноармійська 
міська рада, 

УСЗН 

1.6 

Надавати  допомогу в  організації та проведенні 
поховання сім’ям загиблих учасників 
антитерористичної операції та померлих в 
результаті поранення 

У разі 
потреби 

Красноармійська 
міська рада, 

підприємства 
міста, волонтери 

1.7 
Забезпечувати першочерговим санаторно-
курортним лікуванням учасників бойових дій та 
інвалідів війни  з числа учасників АТО  

2016-2017 
роки УСЗН 

1.8 

Забезпечувати надання послуг з професійної 
реабілітації інвалідам, з числа АТО, шляхом 
здобуття ними робітничих професій  
 

У разі 
потреби 

Центр зайнятості, 
УСЗН 

 



1.9 
Сприяти першочерговому забезпеченню 
технічними та іншими засобами реабілітації 
учасників АТО 

У разі 
потреби УСЗН 

1.10 

Забезпечувати надання учасникам АТО послуг з 
соціальної адаптації, соціально-побутової, 
соціально-медичної, соціально-психологічної, 
психотерапевтичної реабілітації  

2016-2017 
роки 

УСЗН, 
КМЦСССДМ 

1.11 
Забезпечувати оздоровленням та відпочинком 
дітей учасників АТО в дитячих оздоровчих 
закладах 

2016-2017 
роки 

Сектор у справах 
сім’ї і молоді  

1.12 
Надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг учасникам АТО, яким надано статус 
учасника бойових дій  

2016-2017 
роки УСЗН 

1.13 

Забезпечувати роботу „гарячої лінії”, „телефону 
довіри”  з питань надання пільг та соціальних 
гарантій, послуг з реабілітації та медичної 
допомоги учасникам АТО  та членам їх сімей 

2016-2017 
роки 

УСЗН, 
КМЦСССДМ 

 

1.14 
Проведення анкетування серед учасників  АТО, 
яким надано статус учасника бойових дій для 
виявлення їх потреб 

2016-2017 
роки УСЗН 

1.15 

Брати участь у  реалізації учасниками 
проведення АТО права на першочергове 
забезпечення житловою площею та відведення 
земельних ділянок  для індивідуального 
житлового будівництва, садівництва і 
огородництва  

У разі 
потреби 

Житлово-
комунальний 

відділ 

1.16 

Здійснювати відшкодування коштів для дітей, 
батьки яких загинули в ході АТО або є 
учасниками АТО: 

 за харчування в загальноосвітніх 
навчальних закладах; 

 батьківської плати за харчування в 
дошкільних навчальних закладах  

2016-2017 
роки 

Красноармійська 
міська рада, 
відділ освіти  

1.17 

Вести облік сімей учасників АТО з внесенням 
відомостей  про учасників бойових дій, інвалідів 
війни та членів сімей загиблих до Єдиного 
державного автоматизованого реєстру осіб, які 
мають право на пільги 

2016-2017 
роки 

УСЗН 

1.18 
Порушувати клопотання щодо зарахування на 
навчання до ВУЗів – поза конкурсом 
військовослужбовців, які брали участь в АТО 

У разі 
потреби 

Красноармійська 
міська рада, 
відділ освіти 



1.19 

Забезпечувати через засоби масової інформації, 
установи і заклади соціальної сфери, громадські 
організації інформування населення з питань 
соціального захисту учасників АТО, родин 
загиблих в ході проведення АТО, вести 
роз’яснювальну роботу щодо чинного 
законодавства, рішень міської ради з цих 
питань. Розповсюджувати інформацію щодо 
прав громадян на соціальний захист і механізм 
їх реалізації 

2016-2017 
роки 

УСЗН 

1.20 

Провадити щорічну разову грошову допомогу 
до 5 травня учасникам бойових дій в межах 
бюджетних призначень, встановлених 
законодавством 

2016-2017 
роки УСЗН 

1.21 
Провадити  зустрічі з представниками 
військового комісаріату для виявлення потреб та 
проблем учасників АТО  

2016-2017 
роки 

УСЗН, військовий 
комісаріат 

1.22 
Проведення круглих столів «Під єдиним дахом» 
для вирішення проблем учасників АТО та 
членів їх сімей 

2016-2017 
роки Центр зайнятості 

1.23 
Співпраця з Центром допомоги учасників АТО 
по вирішенню проблем учасників АТО та членів 
їх сімей 

2016-2017 
роки УСЗН 

2.Медичне обслуговування 

2.1 

Забезпечувати проведення обов’язкового 
медичного огляду військовослужбовців, 
звільнених у запас, які були призвані на 
військову службу під час мобілізації, на 
особливий період, та направлення 
демобілізованих військовослужбовців, у яких 
виявлені порушення у стані здоров’я, на 
стаціонарне обстеження  

2016-2017 
роки 

Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

2.2 

Забезпечувати першочерговим медичним 
обслуговуванням  учасників бойових дій, з 
числа учасників проведення АТО, в тому числі 
зубопротезуванням,  слухопротезуванням 

2016-2017 
роки 

Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

2.3 
Забезпечувати надання психологічної допомоги 
демобілізованим військовослужбовцям у 
закладах охорони здоров’я 

2016-017 
      роки 

Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

3.Сприяння працевлаштуванню 

3.1 
Забезпечувати проведення адаптаційних заходів 
для військовослужбовців у разі їх звернення до 
центру зайнятості, а саме:  

2016-2017 
роки Центр зайнятості 



 підбір роботи; 
 інформування та консультування щодо 

змісту їх прав і державних гарантій; 
 залучення до самозайнятості, надання 

профорієнтаційних послуг 

3.2 

Залучати осіб, які брали участь в проведенні 
АТО та знаходяться на обліку в центрі 
зайнятості, до громадських та інших робіт 
тимчасового характеру, які мають суспільно-
корисну спрямованість, з метою тимчасового 
працевлаштування. 

2016-2017 
роки Центр зайнятості 

3.3 

Сприяти учасникам АТО, які знаходяться на 
обліку в центрі зайнятості, в підвищенні 
кваліфікаційного рівня, професійної підготовки, 
перепідготовки 

2016-2017 
роки Центр зайнятості 

3.4 

Створювати інформаційні куточки служби 
зайнятості щодо сприяння працевлаштування 
учасників АТО в установах, організаціях, що 
надають допомогу цим категоріям 

2016-2017 
роки 

УСЗН, 
Центр зайнятості 

 

4. Освіта 

4.1 

Забезпечувати безкоштовним харчуванням учнів 
1- 11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів  дітей, в яких один з батьків 
знаходиться у зоні АТО або демобілізованих із 
зони АТО 

2016-2017 
роки 

Красноармійська 
міська рада, 

Відділ освіти 

4.2 

Забезпечувати безкоштовним харчуванням 
вихованців дошкільних навчальних закладів  
дітей, в яких один з батьків знаходиться у зоні 
АТО або демобілізованих із зони АТО 

2016-2017 
роки 

Красноармійська 
міська рада, 

Відділ освіти 

4.3 

Першочергово влаштовувати до дошкільних 
навчальних закладів дітей дошкільного віку, в 
яких один з батьків-військовослужбовців 
знаходиться у зоні АТО або демобілізованих із 
зони АТО 

2016-2017 
роки Відділ освіти 

4.4 
Здійснювати психолого - педагогічий супровід 
дітей шкільного віку із сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції 

2016-2017 
роки Відділ освіти 

4.5 Сприяти працевлаштуванню учасників АТО  2016-2017 
роки Центр зайнятості 

5. Культурно-мистецькі заходи 

5.1 

Звільняти дітей учасників АТО,  в яких один з 
батьків знаходиться у зоні АТО або 
демобілізованих із зони АТО, від сплати за 
навчання у школі  естетичного виховання  
 

2016-2017 
роки 

Відділ  
культури 



5.2 

Залучати до участі у культурно-мистецьких 
акціях, виставках, концертах, виставах, інших 
заходах громадян, демобілізованих із зони АТО, 
та членів їх сімей 

2016-2017 
роки 

Відділ  
культури,  

музей 

5.3 

Залучати  громадські організації учасників АТО 
та активних громадян, демобілізованих із зони 
АТО до організації культурно-просвітницьких 
заходів патріотичного спрямування 

2016-2017 
роки 

Відділ  
культури, 

музей 

6. Патріотичне виховання молодого покоління 

6.1 

Залучати учасників АТО до військово-
патріотичного виховання молоді при проведенні 
виховної роботи з нагоди: 

 річниці Збройних Сил України; 
 Дня Перемоги; 
 Дня Захисника України; 
 Дня Національної Гвардії України 

2016-2017 
       роки Відділ освіти 

6.2 Організовувати зустрічі учнів, з учасниками 
АТО 

2016-2017    
роки Відділ освіти 

6.3 
Організовувати співпрацю з громадськими 
організаціями учасників АТО щодо 
патріотичного виховання молоді 

2016-2017 
роки 

Відділ освіти, 
відділ  

культури , 
громадські 

організації міста  
7. Вшанування пам’яті загиблих та збереження історичної пам’яті про земляків – 

учасників АТО 

7.1 
Сприяти встановленню на території міста 
пам’ятних знаків, меморіальних дощок загиблим 
учасникам АТО 

У разі 
потреби 

Управління 
міського 

господарства, 
відділ культури 

7.2 
Створювати тематичні виставки, експозиції, у 
тому числі фотовиставки, присвячені загиблим  
учасникам АТО 

2016-2017 
роки 

Відділ  
Культури, 

 музей 

7.3 

Надавати закладами культури міста можливість 
безоплатного відвідування  членами сімей 
загиблих учасників АТО  культурно-
просвітницьких заходів 

2016-2017 
роки 

Відділ  
культури 

 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                                    І.В. Сущенко 


