
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 від 24 грудня 2020 року                                                                        № 55-05-VIIІ 

   

 

Про затвердження Комплексної 

програми підтримки ветеранів війни 

та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил на 2021-2023 роки 

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та 

дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, культури, мови, молоді, прав 

національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики від 22 грудня 

2020 р. № 386/02-17, відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», статті 19 Закону 

України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», а також з метою 

створення та забезпечення функціонування комплексу дієвих заходів щодо адаптації та 

реабілітації учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, міська рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити Комплексну програму підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки (далі - 

Програма) згідно з додатком. 

2. Фінансування реалізації Програми здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету 

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

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, культури, 

мови, молоді, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної 

політики та постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ  



Додаток  

до рішення міської ради 

від 24.12.2020р.  

                                     № 55-05-VIIІ 

 

 

 

Комплексна програма  

підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників  

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил 

на 2021-2023 роки 

 

1. Паспорт Програми 

 

1.Ініціатор розроблення 

Програми 

Громадська організація «Єдина родина Білоцерківщини», 

управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 

2. Підстави для розроблення 

Програми 

закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», стаття 19 Закону України «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії» 

3.Розробник Програми Громадська організація «Єдина родина Білоцерківщини», 

управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 

4.Відповідальний виконавець 

програми 

Управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради 

5.Учасники програми Управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, структурні підрозділи Білоцерківської міської 

ради, інші установи, організації та суб’єкти господарювання 

(за згодою) у відповідності до завдань Програми 

6.Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

Конкретний обсяг коштів місцевого бюджету, передбачених 

на реалізацію Програми, визначається Білоцерківською 

міською радою в рішенні про бюджетБілоцерківської міської 

територіальної громадина відповідний бюджетний рік. 

 

2. Загальні положення 

 

Комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021–2023 роки (далі - Програма) 

розроблена на виконання положень Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту».  

На даний час для задоволення різноманітних потреб осіб, які брали безпосередню 

участь в антитерористичної операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, осіб, які приймали безпосередню участь в 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації та членів сімей загиблих осіб, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України та безпосередню участь в здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації (далі - учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних 
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сил та члени сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил) 

на державному рівні функціонують відповідні програми, фінансовані за рахунок коштів 

державного бюджету.  

Проте, такі програми не повною мірою забезпечують задоволення усіх необхідних 

потреб, а тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, зокрема, у частині поліпшення 

фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх потреб у 

соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.  

Комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки – це комплекс 

заходів, що здійснюється на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної 

підтримки, а також сприяння у вирішенні соціально – побутових проблем учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, яким встановлено статус у 

відповідності до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту». 

 

3. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є створення та забезпечення функціонування комплексу дієвих 

заходів щодо адаптації та реабілітації учасників антитерористичної операції/операції 

об’єднаних силта членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, 

джерел фінансування, строки виконання Програми 

 

Прийняття Програми сприятиме розв’язанню соціальних проблем міста, оскільки 

застосовує до їх вирішення принципи системності та комплексності, координує взаємодію 

виконавчих органів влади міста, об’єднань громадян і безпосередньо громадськості. 

Реалізація заходів Програми забезпечить отримання учасниками антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил та членами сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил різних видів соціальних послуг і створення доступного 

середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості їх життя, поліпшенню соціальної 

ситуації в місті, подоланню проявів дискримінації. 

Існує потреба в наданні учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних 

сил та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил 

послуг із медико-соціальної та трудової адаптації. Саме з метою розвитку послуг такого 

спрямування і розроблено Програму, яка разом з державними програмами має забезпечити 

належний суспільний результат. 

Фінансування заходів Програми має здійснюватися за рахунок коштів 

бюджетуБілоцерківської міської територіальної громади. 

Видатки на виконання заходів Програми щороку визначатимуться при формуванні 

показників бюджетуБілоцерківської міської територіальної громади. 

Дія Програми розрахована на 2021 - 2023 роки. 

 

5. Перелік завдань Програми 

 

Програму розроблено для виконаннязавдань: 

1. Створення умов для надання послуг з психологічної реабілітації, трудової адаптації, 

санаторно – курортного оздоровлення в обраних клієнтом ліцензованих закладах. 

2.Розвиток інноваційних видів соціальних послуг. 
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Реалізація заходів Програми забезпечить досягнення нового рівня надання соціальних 

та інших послуг для ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил. 

Таким чином, завдяки реалізації Програми у 2021-2023 роках буде досягнута основна 

мета – забезпечення досягнення високого рівня вшанування подвигу ветеранів війни та 

загиблих воїнів антитерористичної операції/операції об’єднаних сил. 

 

6. Заходи Програми 

 

6.1.Створення та ведення реєстру звернень членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних силщодо забезпечення їх земельними 

ділянками згідно чинного законодавства. 

Управління регулювання земельних відносин  

Білоцерківської міської ради 

 

6.2. Забезпечення можливості участі членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил в екскурсіях, тематичних пікніках, 

відвідуваннях пам’яток історії та культури, визначних місць та подій тощо, шляхом 

здійснення часткового відшкодування витрат на транспортні послуги у разі організації таких 

заходів громадськими формуваннямизгідно порядку, затвердженого виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

Громадські організації (за згодою) 

 

6.3. Забезпечення безкоштовного відвідування родинами загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил усіх закладів культури міського 

підпорядкування. Проведення культурно – мистецьких заходів із залученням учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил. 

Відділ культури і туризму 

Білоцерківської міської ради 

 

6.4. Забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та 

членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил 

безплатним доступом до спортивних споруд (спортивних залів, басейну Білоцерківського 

НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 - дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий 

клуб» Білоцерківської міської ради), які знаходяться в міському підпорядкуванні. 

Управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради; 

Управління освіти і науки  

Білоцерківської міської ради 

 

6.5. Здійснення (за потреби) психологічно – педагогічного супроводу дітей з сімей 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та дітей із сімей загиблих 

ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил. 

Управління освіти і науки  

Білоцерківської міської ради; 

Білоцерківський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; 

Служба у справах дітей  

Білоцерківської міської ради 
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6.6. Забезпечення демобілізованим учасникам антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил надання терапевтичних, стоматологічних послуг та послуг із 

зубопротезування, шляхом надання грошової допомоги для компенсації витрат в розмірі, що 

не перевищує розміру податкової соціальної пільги, визначеної на відповідний бюджетний 

рік. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.7. Виплата до Дня захисника України матеріальної допомоги міської ради дітям, 

батько/мати яких (військовослужбовці, особи, які перебували у складі добровольчих 

формувань або інших утворених відповідно до законів України військових формувань) 

загинули (пропали безвісти) під час участі в антитерористичній операції (операції 

об’єднаних сил) або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, 

отриманих у зоні антитерористичної операції/операції об’єднаних силпід час виконання 

службового обов’язку щодо захисту Батьківщини, а також членам сімей загиблого 

(померлого) учасника антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які є учнями, 

студентами, котрі навчаються за денною формою навчання в закладах професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти на період навчання, але не більше ніж до досягнення 

23-річного віку в розмірі 5000 грн. 

Управління освіти і науки  

Білоцерківської міської ради; 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.8. Надання щомісячної міської стипендії в розмірі 3000 грн. дітям загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, яким встановлено статус згідно статті 

10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на період 

навчання у військових навчальних закладах, але не довше ніж до досягнення ними 23 років 

згідно з порядком, затвердженим виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.9.Здійснення заходів щодо внесення до Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги, у встановленому порядку, відомостей про осіб, які 

мають статус ветеранів війни антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.10. Забезпечення безкоштовним санаторно–курортним лікуванням членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.11. Забезпечення проведення соціального моніторингу потреб членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил шляхом складання та ведення 

облікової картки соціальних та матеріальних потреб. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 
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6.12. Здійснення заходів щодо надання послуг з психологічної реабілітації та 

професійної адаптації членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.13. Відшкодування вартості проведеного обстеження методом комп’ютерної 

томографії та магнітно – резонансної томографії демобілізованим учасникам 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил в розмірі, що не перевищує розміру 

прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 01 січня відповідного бюджетного 

року.  

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

6.14. Надання демобілізованим учасникам антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил одноразову матеріальну допомогу на проведення складних хірургічних 

операцій (ендопротезування, слухопротезування, неврологічного, серцево – судинного, 

онкологічного напрямку тощо) в розмірі, що не перевищує розміру 10 – ти прожиткових 

мінімумів на одну особу, встановленого на 01 січня відповідного бюджетного року.  

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.15. Забезпечення надання реабілітаційних послуг демобілізованим учасникам 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил шляхом надання грошової допомоги для 

компенсації витрат в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму на одну 

особу, встановленого на 01 січня відповідного бюджетного року. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.16. Здійснення заходів щодо проведення та відзначення пам’ятних дат, 

загальнодержавних свят (Дня пам’яті воїнів інтернаціоналістів – 15 лютого, Дня 

українського добровольця – 14 березня, Дня пам'яті захисників України, які загинули у 

боротьбі за незалежність, суверенітет і цілісність України – 29 серпня, Дня захисника 

України – 14 жовтня, Дня Гі́дності та Свобо́ди – 21 листопада, Міжнародного дня волонтерів 

– 5 грудня) шляхом:  

 придбання квіткової продукції та виготовлення поліграфічної продукції; 

 надання матеріальної допомоги; 

 організації концертів. 

Управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради 

 

6.17. Забезпечення проведення позачергового безоплатного капітального ремонту 

власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, згідно чинного 

законодавства. 

Департамент житлово-комунального  

господарства Білоцерківської міської ради 

 

6.18. Надання особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

компенсації витрат, пов'язаних з проведенням капітального ремонту власних житлових 

будинків і квартир, у разі його проведення власними силамизгідно чинного законодавства. 
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Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

 

6.19. Відшкодування витрат на перевезення членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил для участі в державних, обласних 

урочистих зібраннях, форумах, з’їздах, соборах, громадських акціях, виставах та концертах, 

відповідно до порядку, затвердженого виконавчим комітетом міської ради. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

7. Організаційне забезпечення 

 

7.1. Головними розпорядниками коштів міського бюджету, передбачених на 

реалізацію заходів Програми, є: управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, 

управління освіти і науки 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 з порядками, затвердженими 

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        Дмитро КИРИШУН 


