
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         РІШЕННЯ                                          Проєкт 

____сесії міської ради ___скликання 

____________2021 року №____ 

м.Шепетівка 

 

Про виконання  Програми 

підтримки учасників 

антитерористичної 

операції/операції  об'єднаних 

сил та членів сімей загиблих 

учасників АТО/ООС на 2021 рік 

за 9 місяців 2021 року 

 

          Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з метою посилення соціального захисту учасників 

антитерористичної операції/операції об'єднаних сил та членів сімей загиблих 

учасників АТО/ООС – мешканців Шепетівської міської територіальної 

громади,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт про виконання Програми підтримки учасників антитерористичної 

операції/операції  об'єднаних сил та членів сімей загиблих учасників 

АТО/ООС на 2021 рік   за  9 місяців 2021 року взяти до відома (додається). 

   

2. Контроль за виконанням покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу посадових обов’язків, на постійну комісію з питань 

охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, 

молодіжної політики та спорту (голова комісії  Собчук  Н.М.) та на постійну 

комісію з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та 

фінансів (голова комісії Олійник Г.В.). 

 

Міський голова                                                                            Віталій БУЗИЛЬ 

 



Додаток  

                                                                                                                    до рішення __________ сесії    

                                                                                                                    міської  ради  ____скликання 

                                                                                                                    від _________2021 р. № _____ 
 

ЗВІТ 

про виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції  

об'єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС на 2021 рік   

 за  9 місяців 2021 року 

 

1.Основні дані. 

Програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил 

та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС на 2021 рік, затверджена рішенням IV сесії 

міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 64 (далі – Програма)  та прийнята з 

метою підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС та членів  сімей 

загиблих шляхом надання їм пільг, переваг та соціальних гарантій.  

Дія  Програми поширюється на учасників антитерористичної операції/операції 

об'єднаних сил та членів сімей загиблих (померлих внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва) під час участі в антитерористичній операції/операції об'єднаних сил, місце 

проживання яких зареєстроване на території Шепетівської міської територіальної громади 

або за місцем фактичного проживання на  території Шепетівської  міської територіальної 

громади.  

    Програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил 

та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС– це комплекс заходів, що здійснюються на 

місцевому рівні з метою додаткових гарантій щодо соціального захисту та фінансової  

підтримки вище зазначених категорій осіб.  

    Виконання Програми забезпечується управліннями, відділами Шепетівської 

міської ради та виконкому Шепетівської міської ради за рахунок коштів, передбачених 

у державному та міському бюджетах на зазначену мету, а також за рахунок коштів з 

інших джерел. 

Станом на 01 жовтня 2021 року на обліку в управлінні соціального захисту 

населення Шепетівської міської ради перебуває 902 учасника  бойових дій АТО/ООС, 

Отримали статус учасника війни АТО/ООС - 4 особи, 59 осіб отримало статус особи з 

інвалідністю внаслідок війни і 25 осіб – статус члена сім’ї загиблого(померлого) учасника 

АТО/ООС. 

На фінансове забезпечення Програми на 2021 рік було передбачено 270600,00 грн.             

коштів бюджету міста.  

 

2. Напрями діяльності 
 

1. Надання одноразової грошової  допомоги. 

2. Надання  комплексу медичних, психологічних та соціальних послуг. 

3. Розв’язання проблеми працевлаштування. 

 

 

 



 

4. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих учасників 

АТО/ООС. 

5. Організація безоплатного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів 

та учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти міста з числа дітей, батьки яких 

мають статус учасника бойових дій, або беруть (брали) участь в АТО/ООС. 

6. Забезпечення безкоштовного проїзду на міських, приміських автобусних маршрутах 

учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС.    

7. Організація безоплатного поховання  загиблих (померлих) учасників АТО/ООС.  
 

3.Перелік завдань і заходів Програми та їх виконання. 

№ 

з/п 

Заходи Відповідальний 

виконавець 

Виконання заходів 

1 Надання одноразової грошової 

допомоги учасникам 

АТО/ООС. 

 

 

Виконавчий комітет 

Шепетівської міської 

ради 

На 2021 рік на виконання Програми в 

частині надання одноразової допомоги 

учасникам АТО/ООС  затверджено 

58750,00 грн.  За звітний період на 

отримання допомоги для вирішення 

матеріально-побутових потреб 

використано 38000,00 грн. для 30 

учасників АТО/ООС, на придбання дров 

11050,00 грн. для  11 одержувачів. 

Станом на 01.10.2021 року залишок 

коштів становить 9700 грн.  

2 Проведення єдиного дня 

вшанування матерів загиблих 

учасників АТО/ООС (День 

матері) 

Відділ культури 

Шепетівської міської 

ради    

Для виплати щорічної допомоги  11 

матерям загиблих учасників АТО до Дня 

матері використано 55000,00 грн.  

3 Підвищення 

конкурентоспроможності на 

ринку праці шляхом 

професійної орієнтації 

учасників АТО/ООС, їх 

підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

Міськрайонний 

центр зайнятості 

Протягом січня - вересня 2021 року 

послугами центру зайнятості 

скористалися 7 військовослужбовців, які 

брали участь в антитерористичній 

операції, з них 4 особи з інвалідністю, 6 

осіб мали право на отримання допомоги 

по безробіттю.  

Профорієнтаційними послугами 

охоплено 85,7% учасників АТО. 

Станом на 1 жовтня 2021 року на обліку  

перебуває 2 особи з числа учасників 

АТО. 

 

4 Забезпечення санаторно-

курортним лікуванням і 

психологічною реабілітацією та 

протезно-ортопедичними 

виробами  з урахуванням їх 

індивідуальних потреб. 

Управління праці та 

соцзахисту 

населення  

Шепетівської міської 

ради 

Забезпечено санаторно-курортним 

лікуванням 17 учасників АТО/ООС  на 

суму 245,4 тис. грн. , 10 учасників 

АТО/ООС пройшли курс психологічної 

реабілітації на суму 131,7 тис. грн. за 

рахунок коштів державного бюджету. 



 

5 Забезпечення потреб у 

медичному обслуговуванні та 

підтримання рівня здоров’я  

Центральна районна 

лікарня 

За звітний період  з числа учасників 

АТО/ООС  в  КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» безоплатно 

отримали лікування 7 осіб . 

Надано послуг по безкоштовному 

зубопротезуванню 1   учаснику АТО/ООС 

на суму 2,9 тис. грн. 

6 Соціальний супровід сімей  

загиблих учасників АТО/ООС, 

учасників АТО/ООС та членів 

їх сімей, соціальна та фізична 

реабілітація, забезпечення 

необхідними соціальними 

послугами 

Шепетівський 

міський Центр 

соціальних служб 

 для сім’ї, дітей та 

молоді 

 

Шепетівський 

 територіальний 

центр соціального  

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) 

За звітний період Центром СССДМ 

надано  385 соціальних послуг для 53 

сімей учасників АТО, з них – 111 

дорослих та 55 дітей. 

Відділення денного перебування 

територіального центру  відвідує 22 

учасника АТО/ООС. За 9 місяців 2021 

року їм надано наступні послуги: 

-масаж; 

-магнітотерапія; 

-галотерапія; 

-заняття з лікувальної фізкультури; 

-міні-турніри з настільного тенісу та 

більярду.,  

а також користуються безоплатно 

послугами швеї, перукаря та взуттєвика. 

 

Крім того, управлінням праці та 

соцзахисту населення надано путівку 

для зарахування 1 учасника бойових дій 

АТО/ООС (одинокий) у відділення 

стаціонарного догляду для постійного 

або тимчасового проживання 

територіального центру для надання 

послуги стаціонарного догляду за 

станом здоров’я. 

7 Забезпечення безкоштовним 

оздоровленням/відпочинком 

дітей учасників АТО/ООС 

Управління у 

справах сім`ї, молоді  

та спорту  

Управління освіти  

Шепетівської міської 

ради 

 

 

8 Надання  пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг 

сім'ям загиблих  учасників 

АТО/ООС 

Управління  праці та 

соцзахисту 

населення  

Шепетівської міської 

ради  

Для надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг сім’ям загиблих 

учасників АТО/ООС на 2021 рік було 

затверджено 156850,00 грн. для 16 

одержувачів і станом на 01.10.2021 рік 

використано 81156,89 грн. Залишок 

коштів становить 75693,11 грн. 



 

Крім того, надається 50-ти відсоткова 

знижка плати за користування послугами 

міської лазні та відвідування басейну 

9 Забезпечення безоплатним 

харчуванням вихованців 

дошкільних закладів та учнів 1-

11 класів  закладів загальної 

середньої освіти Шепетівської 

міської територіальної громади 

з числа дітей, батьки яких 

беруть (брали) участь в 

АТО/ООС 

Управління освіти  

Шепетівської міської 

ради  

Забезпечено безоплатним харчуванням 

553 вихованця дошкільних закладів та 

учнів 1-11 класів  закладів загальної 

середньої освіти Шепетівської міської 

територіальної громади в  сумі 13 грн. в 

день  на кожну дитину . 

10 Забезпечення безкоштовного 

проїзду на міських, приміських 

автобусних маршрутах  

учасників АТО/ООС та членів 

сімей загиблих учасників 

АТО/ООС в межах території  

Шепетівської міської 

територіальної громади 

Виконавчий комітет 

Шепетівської міської 

ради 

Учасники бойових дій АТО/ООС, особи з 

інвалідністю внаслідок війни, члени сімей 

загиблих(померлих) учасники АТО /ООС 

мають право на безкоштовне перевезення 

на міських автобусних маршрутах повний 

робочий день без обмежень. 

11 Організація безоплатного 

поховання загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС 

КП  "Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство" 

За звітний період не здійснювалось. 

 

Начальник управління праці 

та соціального захисту населення                                                                     Сергій БІЛАС 

 

Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 


