
 
 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 21 грудня 2017 року                                                                                № 1805-42-VII 
 
Про затвердження Міської комплексної  
програми підтримки ветеранів війни  
та учасників антитерористичної  
операції на 2018-2020 роки 
 

Розглянувши звернення постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови, 
прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, 
молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та 
дитинства 05 грудня 2017 року № 2-17-459, відповідно до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою створення комплексу дієвих заходів щодо 
ресоціалізації та реабілітації учасників антитерористичної операції, міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити Міську комплексну програму підтримки ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції на 2018-2020 роки (далі - Програма) згідно з додатком. 
2. Фінансування реалізації Програми здійснювати за рахунок коштів міського 

бюджету в межах призначень, затверджених рішенням міської ради на відповідний 
бюджетний рік. 

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року. 
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 05 травня 2016 

року №154-10-VІІ «Про міську комплексну Програму соціального захисту та реабілітації 
учасників бойових дій та інвалідів війни на 2016-2020 роки». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 
науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 
інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, 
материнства та дитинства та постійну комісію з питань планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету та фінансів. 

 
 

Міський голова        Г.А.Дикий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення міської ради 
від 21 грудня 2017 р.  
№ 1805-42-VII 

 
Міська комплексна програма  

підтримки ветеранів війни та учасників  
антитерористичної операції на 2018-2020 роки 

 
1. Паспорт Програми 

 
1.Ініціатор розроблення 
Програми 

Управління соціального захисту населення Білоцерківської 
міської ради 

2. Підстави для розроблення 
Програми 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» 

3.Розробник Програми Управління соціального захисту населення Білоцерківської 
міської ради 

4.Відповідальний виконавець 
програми 

Управління соціального захисту населення Білоцерківської 
міської ради 

5.Учасники програми Управління соціального захисту населення Білоцерківської 
міської ради, структурні підрозділи Білоцерківської міської 
ради, інші установи та організації, суб’єкти господарювання у 
відповідності до завдань Програми 

6.Термін реалізації Програми 2018-2020 роки 
7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми 

Конкретний обсяг коштів міського бюджету, передбачених 
на реалізацію Програми, визначається Білоцерківською 
міською радою в рішенні про бюджет міста Біла Церква на 
відповідний бюджетний рік. 

 
2. Загальні положення 

 
Міська комплексна програма підтримки ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання 
положень Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».  

Програма спрямована на забезпечення комплексу заходів, покликаних на створення 
сприятливих умов для швидкого і безболісного переходу учасників антитерористичної 
операції до життя у мирний час, забезпечення для них комплексної ресоціалізації та 
реабілітації. Програма діє в межах специфічних аспектів, не врегульованих відповідними 
програмами загальнодержавного рівня. 

 
3. Визначення мети Програми 

 
Метою Програми є створення та забезпечення функціонування комплексу дієвих 

заходів щодо ресоціалізації та реабілітації учасників антитерористичної операції. 
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,  
обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 

 
На даний час для задоволення різноманітних потреб учасників антитерористичної 

операції на державному рівні функціонують відповідні програми, фінансовані за рахунок 
коштів державного бюджету. Проте, такі програми не повною мірою забезпечують 
задоволення усіх необхідних потреб. 
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В місті Біла Церква існує потреба в наданні учасникам антитерористичної операції 
послуг із психологічної і фізичної реабілітації, соціальної адаптації. Саме з метою розвитку 
послуг такого спрямування і розроблено Програму, яка разом з державними програмами 
має забезпечити належний суспільний результат. 

Одним із можливих шляхів досягнення такого результату є акумулювання 
соціальних послуг, що надаються учасникам антитерористичної операції, з використанням 
матеріально-технічної бази і досвіду Білоцерківського міського територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) шляхом створення відділення 
соціальної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей. 

Разом з тим, окрім залучення до роботи фахівців вказаного відділення, спеціалістів 
управлінь і відділів Білоцерківської міської ради, необхідною запорукою реалізації 
Програми є участь волонтерів та громадських організацій, діяльність яких спрямована на 
надання різнопланової допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. 

Фінансування заходів Програми має здійснюватись за рахунок коштів міського 
бюджету. 

Видатки на виконання заходів Програми щороку визначатимуться при формуванні 
показників міського бюджету. 

Дія Програми розрахована на 2018-2020 роки. 
 

5. Перелік завдань Програми 
 

Програму розроблено для виконання ряду завдань: 
1. Акумулювання соціальних послуг, що надаються учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей, на базі одного закладу. 
2. Створення єдиної інформаційної бази. 
3. Створення умов для надання послуг соціальної та фізичної реабілітації. 
4. Забезпечення ресоціалізації учасників антитерористичної операції. 
5. Забезпечення психологічної допомоги та консультування. 
Реалізація заходів Програми забезпечить досягнення нового рівня надання 

соціальних та інших послуг для учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. 
Таким чином, завдяки реалізації Програми у 2018-2020 роках буде досягнута 

основна мета – забезпечено функціонування комплексу дієвих заходів щодо ресоціалізації 
та реабілітації учасників антитерористичної операції. 

 
6. Заходи Програми 

 
 

6.1. Заходи організаційного характеру 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавці 

1. Вживати заходів щодо внесення до Єдиного 
державного автоматизованого реєстру осіб, які 
мають право на пільги, відомостей про осіб, які 
мають статус ветеранів війни та брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції. 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради 

2. Фінансувати реалізацію заходів Програми. 
 
 
 

Міське фінансове управління 
Білоцерківської міської ради 
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3. Створити у Білоцерківському міському 

територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
відділення соціальної допомоги ветеранам 
війни та членам їх сімей. 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради, 
Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

4. Запровадити надання послуг психолога, 
інструктора з ЛФК, соціального працівника з 
метою забезпечення адаптації та соціалізації 
ветеранів війни та членів їх сімей. 

Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

5. Створити єдиний інформаційний реєстр осіб, 
які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, членів сімей 
загиблих (померлих, зниклих безвісти) та 
полонених учасників антитерористичної 
операції. 

Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

6. Вжити заходів щодо створення необхідного 
програмного забезпечення. 

Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

 
6.2. Заходи у сфері соціальної підтримки 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавці 

1. Організовувати заходи щодо правового та 
інформаційного забезпечення надання 
соціальних послуг. 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради 

2. Вживати заходів щодо виготовлення 
інформаційно-довідкових матеріалів. 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради 

3. Забезпечити соціальний моніторинг потреб 
учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих, зниклих безвісти) та полонених 
учасників антитерористичної операції шляхом 
проведення обстеження матеріально-
побутових умов проживання, анкетування 
тощо. 

Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 
 

4. Надавати психологічну допомогу учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей, 
членам сімей загиблих (померлих, зниклих 
безвісти) та полонених учасників 
антитерористичної операції. 

Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

5. Здійснювати психологічний супровід сімей 
загиблих (померлих, зниклих безвісти) та 
полонених учасників антитерористичної 
операції. 
 
 
 

Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 
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6. Організовувати надання транспортних послуг з 
метою забезпечення реалізації окремих заходів 
програми (не частіше одного разу у квартал). 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради, 
Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг), 
Управління молоді та спорту 
Білоцерківської міської ради,  
Білоцерківський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, 
Громадські організації 

7.  Вживати заходів щодо розширення послуг 
мультидисциплінарної команди шляхом 
залучення до її роботи фахівців медичних 
установ міста, волонтерів, представників 
громадських організацій. 

Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг), 
Білоцерківський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, 
Громадські організації 

 
 

6.3. Заходи у сфері медичного обслуговування 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавці 

1. Вживати заходів щодо здійснення моніторингу 
причин та кількості звернень учасників 
антитерористичної операції. 

Управління охорони здоров’я 
Білоцерківської міської ради 

2. Забезпечувати надання послуг з 
зубопротезування, демобілізованим особам, з 
числа ветеранів війни, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, шляхом 
надання грошової допомоги для компенсації 
витрат на зубопротезування в розмірі, що не 
перевищує розміру прожиткового мінімуму на 
одну особу в розрахунку на місяць. 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради 

3. Забезпечувати надання послуг з 
терапевтичних, хірургічних стоматологічних 
послуг демобілізованим особам, з числа 
ветеранів війни, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, шляхом надання 
грошової допомоги для компенсації витрат в 
розмірі, що не перевищує розміру 
прожиткового мінімуму на одну особу в 
розрахунку на місяць. 
 
 
 
 
 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради 
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4. Відшкодовувати вартість проведеного 
обстеження методом комп’ютерної томографії 
та магнітно-резонансної томографії 
демобілізованим особам, з числа ветеранів 
війни, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в розмірі 50% від 
вартості наданих послуг, але не більше 
прожиткового мінімуму на одну особу в 
розрахунку на місяць. 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради 

5. Надавати демобілізованим особам, з числа 
ветеранів війни, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, одноразову 
матеріальну допомогу на проведення складних 
хірургічних операцій (ендопротезування, 
слухопротезування, неврологічного, серцево-
судинного, онкологічного напрямку тощо) в 
розмірі до 10 прожиткових мінімумів на одну 
особу в розрахунку на місяць. 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради 

6. Забезпечувати надання реабілітаційних послуг 
демобілізованим особам, з числа ветеранів 
війни, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, шляхом надання 
грошової допомоги для компенсації витрат в 
розмірі, що не перевищує розміру 
прожиткового мінімуму на одну особу в 
розрахунку на місяць. 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради 

 
6.4. Заходи у сфері фізичної культури і спорту 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавці 

1. Започаткувати традицію проведення для 
учасників антитерористичної операції: 

- «Міського  марафону»; 
- змагань з пляжного волейболу. 

 

Управління молоді та спорту 
Білоцерківської міської ради, 
управління охорони здоров’я 
Білоцерківської міської ради 
Центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, 
громадські організації 

2. Проведення спортивних змагань за участю 
учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей. 

Управління молоді та спорту 
Білоцерківської міської ради,  
Центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, 
Громадські організації 

 
6.5. Заходи у сфері освіти, культури і відпочинку 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавці 

1. 
 
 
 

Вживати заходів щодо запровадження та 
надання послуг освітньої адаптації шляхом: 

- вивчення іноземних мов; 
- тощо.  

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради 
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2. Вжити заходів щодо організації експозицій 

«Сучасної військової доблесті». 
Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради, 
Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

3. Вживати заходів щодо організації, проведення 
та відзначення пам’ятних дат, 
загальнодержавних свят (Дня пам’яті воїнів-
інтернаціоналістів, Дня матері, Дня 
добровольця, Дня пам’яті загиблих учасників 
антитерористичної операції, Дня захисника 
України, Дня Гідності та Свободи України, 
Міжнародного дня волонтерів), міських 
заходів шляхом: 

- придбання квіткової продукції, 
поліграфічної продукції, хлібобулочних 
виробів (короваїв, хлібів тощо), кондитерських 
виробів тощо; 

- організації концертів. 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради, 
Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

4. Проводити сезонні змагання з рибної ловлі. Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради, 
Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг), 
Управління молоді та спорту 
Білоцерківської міської ради,  
Білоцерківський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, 
Громадські організації 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Організовувати майстер-класи, творчі 
майстерні, квартали ремісників, флешмоби 
тощо. 

Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської 
ради, 
Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг), 
Управління молоді та спорту 
Білоцерківської міської ради,  
Білоцерківський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, 
громадські організації 
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6. Організовувати екскурсії, тематичні пікніки, 
туристичні походи, виставки  тощо. 

Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг), 
Управління молоді та спорту 
Білоцерківської міської ради,  
Білоцерківський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, 
громадські організації 

7. Здійснення патріотичного виховання молоді 
шляхом організації зустрічей з 
військовослужбовцями у місцях дислокації 
військових частин. 

Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг), 
Управління молоді та спорту 
Білоцерківської міської ради,  
Білоцерківський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, 
громадські організації 

8. Організовувати для учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей 
«Кришталевий бал». 

Білоцерківський міський 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг), 
Білоцерківський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, відділ культури і туризму 
Білоцерківської міської ради, 
громадські організації 

 
7. Організаційне забезпечення  

 
7.1. Головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на 

реалізацію заходів Програми, є управління соціального захисту населення Білоцерківської 
міської ради. 

7.2. Бухгалтерсько-фінансові операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів  
здійснюються виконавцями Програми у порядку, встановленому чинним законодавством 
України. 

7.3. Виконання заходів Програми здійснюється згідно порядків, затверджених 
виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

 
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
8.1. Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 
8.2. За результатами реалізації Програми у разі необхідності управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради готуються зміни та доповнення 
до Програми, які у встановленому порядку виносяться на розгляд міської ради. 

 
 

Секретар міської ради       В.О. Кошель 


