
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про соціальний захист учасників 

антитерористичної операції та 

членів їх сімей в місті 

 

 

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради Шабельник Н.І. про соціальний захист учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей в місті, з метою своєчасного та 

комплексного вирішення нагальних питань щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради Шабельник Н.І. про соціальний захист учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей в місті взяти до відома. 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.) забезпечити: 

1) координацію заходів по реалізації Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей — мешканців м. Старокостянтинова, 

затвердженої рішенням сесії міської ради від 30.01.2015р. №5; 

2) розроблення та затвердження необхідного пакету документів для встановлення 

додаткових гарантій соціального захисту членам сімей загиблих (померлих) під час 

здійснення антитерористичної операції шляхом надання додаткової до встановленої 

законодавством пільги по КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких 

поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 

(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб» за рахунок коштів міського бюджету; 

3) взаємодію із громадською організацією «Учасники АТО міста 

Старокостянтинова», волонтерськими та іншими громадськими організаціями, 

волонтерами, установами та організаціями при вирішенні питань лікування, реабілітації, 

соціального захисту та адаптації учасників антитерористичної операції; 

4) інформування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей про 

державні соціальні пільги та гарантії. 

3. Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (Чепелюк Н.А.), Старокостянтинівському міському 

кризовому центру (Васьковецька А.В.) забезпечити надання учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей соціально-економічних, соціально-побутових, психологічних 

та інформаційних послуг. 
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4. Рекомендувати Старокостянтинівській центральній районній лікарні        

(Стіхарєв В.О.), Старокостянтинівському центру первинної медико-санітарної допомоги 

(Швець А.І.) безкоштовно забезпечити: 

1) надання медичної допомоги та реабілітації демобілізованим учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей; 

2) проведення обов’язкового медичного огляду військовослужбовців, звільнених у 

запас (демобілізованих), які були призвані на військову службу під час мобілізації на 

особливий період та направлення демобілізованих військовослужбовців, у яких виявлено 

порушення у стані здоров’я, на стаціонарне лікування у заклади охорони здоров’я; 

3) організацію медичного супроводження демобілізованих військовослужбовців 

шляхом проведення періодичних медичних оглядів, надання всебічної допомоги таким 

категоріям осіб у проходженні медико-соціальних експертних комісій. 

5. Рекомендувати Старокостянтинівському міськрайонному центру зайнятості 

(Фесун Л.Е.): 

1) вживати заходів щодо працевлаштування демобілізованих військовослужбовців, 

які брали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей; 

2) надавати профінформаційні та профконсультативні послуги учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей, проводити профконсультативну роботу 

щодо презентацій послуг зайнятості, орієнтації на актуальні на ринку праці професії та 

спеціальності. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, 

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

 

 

Заступник міського голови                          підпис                                       В. Камінська 

 

 

 
 

                                                  

 

 


