
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про затвердження заходів із соціальної та 

професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції (крім 

військовослужбовців, звільнених у запас або 

відставку) на 2017 рік 

 

 

На виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року №150/2015 «Про 

додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», 

постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2014 року №179 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім 

військовослужбовців, звільнених у запас або від ставку)», керуючись ст. 22 Бюджетного 

кодексу України та ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи із соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку) 

на 2017 рік. 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.), Старокостянтинівському об’єднаному міському військовому 

комісаріату (Гандзюк О.І.), Старокостянтинівському міському Кризовому центру 

(Васьковецька A.B.), Старокостянтинівському міськрайонному центру зайнятості      

(Фесун JI.E.) забезпечити належне виконання заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у 

запас або відставку) на 2017 рік. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 
 

 

 

Заступник міського голови                 підпис                                В. Камінська 

 

05 грудня 2016 року  Старокостянтинів   №473/2016-р 

 
 

                                                  

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

05 грудня 2016 року №473/2016-р 

 

Заходи 

із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції  

(крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку) на 2017 рік 

 
№ 
п/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за 

виконання 
1. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо реалізації 

заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної 

операції, у тому числі шляхом 

проведення засідань (круглих столів) 

постійно Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівський 

міський Кризовий центр 
2. Налагодження співпраці з 

Старокостянтинівським об’єднаним 

міським військовим комісаріатом та 

формування потреби у соціальній та 

професійній адаптації учасників 

антитерористичної операції 

протягом 

2017 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівський 

об’єднаний міський 

військовий комісаріат 
3. Забезпечення організації та проведення 

для демобілізованих 

військовослужбовців спеціальних 

семінарів, тренінгів із залученням 

відповідних спеціалістів 

Старокостянтинівського міськрайонного 

центру зайнятості, що мотивуватимуть 

до визначення шляхів соціально-

професійної адаптації до потреб ринку 

праці та сприяння у працевлаштуванні 

демобілізованих учасників 

антитерористичної операції 

І півріччя 

2017 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

4. Проведення анкетування учасників 

антитерористичної операції щодо 

вивчення їх потреби, в тому числі 

соціальної та професійної адаптації із 

залученням фахівців 

Старокостянтинівського міськрайонного 

центру зайнятості 

протягом 

2017 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

5. Опрацювання пропозицій, узагальнення 

інформації про потребу в соціальній та 

професійній адаптації учасників 

антитерористичної операції 

протягом 

2017 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 
6. Налагодження співпраці з громадськими 

організаціями щодо соціальної та 

професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції 

протягом 

2017 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 
7. Організація проходження учасниками 

антитерористичної операції соціальної та 

професійної адаптації в межах 

відповідних бюджетних асигнувань 

протягом 

2017 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 
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Продовження додатку 
1 2 3 4 
8. Укладення договорів на закупівлю 

послуг із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної 

операції 

протягом 

2017 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 
9. Забезпечення проведення моніторингу 

працевлаштування учасників 

антитерористичної операції після 

проходження ними соціальної та 

професійної адаптації 

протягом 

місяця після 

проходження 

соціальної та 

професійної 

адаптації 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівський 

міськрайонний центр 

зайнятості 
10. Подання звіту про використання 

бюджетних коштів за бюджетною 

програмою 2505170 «Заходи із 

соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції 

(крім військовослужбовців, звільнених у 

запас або відставку)» 

щомісячно 

до 01 числа 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

 

Керуючий справами                                                    підпис                            В. Янзюк 

 


