
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження районної цільової програми  

з надання соціальної та правової допомоги військовослужбовцям,  
які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2015 році 

 
Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про соціальні послуги”, „Про соціальну 
роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, „Про безоплатну правову допомогу”, ст. 4 
Указу Президента України від 14 січня 2015 року № 15/2015 „Про часткову 
мобілізацію”, затвердженого Законом України від 15 січня 2015 року № 113-VIII,  
розпорядження Київської обласної державної адміністрації від  23  березня  2015 року  
№  87  «Про схвалення проекту Обласної цільової програми з надання соціальної та 
правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в 
антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2015 році» та з метою підвищення рівня 
соціального захисту військовослужбовців та їх сімей, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
            1. Затвердити районну цільову програму з надання соціальної та правової 
допомоги військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх 
сім’ям у 2015 році (далі – Програма), що додається. 
 
  2. Рекомендувати районній державній адміністрації при внесенні змін до 
районного бюджету на 2015 рік передбачити кошти на реалізацію заходів Програми 
на 2015 рік. 

 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію               

районної ради з питань охорони здоров`я, материнства, дитинства, праці та 
соціального захисту населення. 
 
 
 
 

                  Голова ради                                       Л.С. Шевчук 

 
 

 

м. Київ 
11 червня 2015 року 
№ 499-43-VІ  



 Затверджено  
                                                                 рішенням ХLІІІ сесії Києво-Святошинської  
                                                                 районної ради VІ скликання                                            
                від 11.06.2015 року  № 499-43-VІ 

 

 

    

 

    

 

 
Районна цільова програма з надання соціальної та  

правової допомоги військовослужбовцям,  
які брали участь в антитерористичній операції,  
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І. Паспорт Програми 

 
1. Ініціатор розроблення Програми Служба у справах дітей та сім'ї  

Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації 
 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення Програми 
 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 23 березня 
2015 

3. Розробник Програми Служба у справах дітей та сім'ї  
Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації 
 

4. Співрозробники Програми - 
 

5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Служба у справах дітей та сім'ї 
Києво-Святошинської районної  
державної адміністрації 
 

6. Учасники Програми Структурні підрозділи 
райдержадміністрації,   
територіальні органи центральних 
органів виконавчої влади у   
Києво-Святошинському районі, 
органи місцевого самоврядування, 
громадські організації 
 

7. Термін реалізації Програми  01.07.2015 р.- 31.12.2015 р. 
 

8. Перелік місцевих бюджетів, що 
беруть участь у виконанні 
Програми  

місцеві бюджети                         

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього 
 

 
- 1 850 000 грн.    
           

9.1.  Коштів районного бюджету       -   1 850 000 грн. 
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     II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 
           В умовах складної суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема 
проведення в східних областях антитерористичної операції, особливого 
значення набуває консолідація зусиль органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування щодо підтримки мобілізованих та демобілізованих 
військовослужбовців та їх сімей. 

Районна цільова програма з надання соціальної та правової допомоги 
військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх 
сім’ям (далі – Програма) – це комплекс заходів, спрямованих на підтримку та 
надання додаткових соціальних гарантій у Києво-Святошинському районі 
мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям та їх сім’ям, зокрема 
надання їм соціальної підтримки, правової допомоги, здійснення соціального 
супроводу, надання допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, 
поліпшення фінансово-матеріального стану, забезпечення їх психологічної 
підтримки та оздоровлення. 
        Категорії військовослужбовців, які охоплені Програмою: мобілізовані, 
демобілізовані, поранені (відповідно до списків районного військового 
комісаріату). 
        При розробці Програми враховано необхідність підтримання належного 
морально-психологічного стану мобілізованих та демобілізованих 
військовослужбовців, утвердження особистості учасників антитерористичної 
операції, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні, правовій та 
соціально-психологічній підтримці, що дозволить убезпечити їх від стресових 
ситуацій та якнайшвидше повернути зазначених осіб до повноцінного життя.  
 

III. Визначення мети Програми 
 

       Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту мобілізованих та 
демобілізованих військовослужбовців та їх сімей, підтримання їх належного 
морально-психологічного стану, підвищення рівня ефективності діяльності 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та 
організацій, що дотичні до вирішення зазначених проблем. 
 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 
      Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального 
захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах 
демобілізованих військовослужбовців, а також дасть можливість їх сім'ям 
отримати додаткові гарантії соціального захисту та сприятиме вирішенню 
інших соціально-побутових питань. Зокрема, пораненим демобілізованим 
військовослужбовцям отримання путівок на відновлювальну реабілітацію та 
оздоровлення в санаторно-лікувальних закладах. Забезпечення надання 
адресної матеріальної допомоги мобілізованим та демобілізованим 
військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичної операції.                                       
       Заходи Програми передбачають вдосконалення в районі системи підтримки 
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та надання додаткових соціальних гарантій демобілізованим 
військовослужбовцям та їх сім’ям, зокрема, надання їм соціальної підтримки, 
здійснення соціального супроводу, допомоги у вирішенні соціально-побутових 
питань, поліпшення фінансово-матеріального стану, забезпечення їх 
психологічної підтримки, підвищення рівня ефективності діяльності 
структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади у Києво-Святошинському районі, 
органів місцевого самоврядування, установ та організацій, що дотичні до 
вирішення зазначених проблем у 2015 році. 
        Програма реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених в 
районному бюджеті. Головний розпорядник коштів – управління соціального 
захисту населення Києво-Святошинської районної  державної адміністрації. 

                        
V. Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми 

 
       Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено: 
       надання мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали 
участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям, матеріальної, правової, 
психологічної допомоги;  
       соціальний супровід сімей мобілізованих та демобілізованих 
військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (за 
потребою); 
       забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня 
здоров'я демобілізованих військовослужбовців та їх сімей;  
       реабілітація, оздоровлення та відпочинок демобілізованих 
військовослужбовців. 
       пораненим демобілізованим військовослужбовцям отримання компенсації 
на придбання путівок на відновлювальну реабілітацію та оздоровлення в 
санаторно-лікувальних закладах (співфінансування з органами місцевого 
самоврядування). 
       формування через засоби масової інформації позитивного ставлення до 
військовослужбовців. 
 надання адресної матеріальної допомоги мобілізованим та 
демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній 
операції. 
 

VI. Координація Програми 
 
Координація за ходом виконання Програми покладається на службу у 

справах дітей та сім'ї Києво-Святошинської райдержадміністрації. 
 

VII   Контроль за ходом виконання Програми 
 

Контроль за ходом виконання Програми покладається на службу у 
справах дітей та сім'ї Києво-Святошинської райдержадміністрації та постійно 
діючу комісію з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та 
соціального захисту населення  Києво-Святошинської районної ради. 
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Заходи Програми реалізуються структурними підрозділами 
райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади в Києво-Святошинському районі, органами місцевого 
самоврядування, іншими установами та організаціями.  

Інформація про виконання Програми  надається до служби у справах  
дітей та сім'ї райдержадміністрації  про стан виконання заходів, визначених 
даною Програмою, щокварталу до 5 числа, місяця наступного за звітним 
кварталом та надається до постійно діючої комісії з питань охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, праці та соціального захисту населення  Києво-
Святошинської районної ради щокварталу до 10 числа, місяця наступного за 
звітним кварталом. 

 
 
 

Начальник служби у справах 
дітей та сім’ї райдержадміністрації                                               І.О. Тлустенко 



 
VIII Заходи Програми 

 
Орієнтований обсяг фінансування, тис. грн. № 

з/п 
Зміст заходу Термін 

вико-
нання, 

рік 

Виконавці 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інших джерел 
фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Реєстрація та надання соціальної та 

правової допомоги демобілізованим 
військово-службовцям, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
та їх сім’ям. 
 

2015 Райдержадміністрація, 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації  
 

   

2. Ведення єдиної інформаційно-
аналітичної системи „АТО” Київської 
області. 
 

2015 Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністраціїї, районний 
військовий комісаріат 
 

- - - 

3. Соціальний супровід демобілізованих 
військово-службовців, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
та їх сімей через місцеві центри 
соціальних служб для сім'ї, дітей  
та молоді 
 

2015 Районний центр соціальних 
служб для  сім`ї, дітей та  молоді, 
органи місцевого 
самоврядування 
 

- - - 

4. Налагодження співпраці з 
благодійними, волонтерськими, 
релігійними організаціями з метою 
залучення позабюджетних коштів для 
надання грошової і натуральної 
допомоги демобілізованим військово-
службовцям, які брали участь в 
антитерористичній операції, та їх 
сім’ям  
 

2015 Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, сектор  з 
питань внутрішньої політики, та 
зв`язків з громадськими 
організаціями та ЗМІ 
райдержадміністрації, відділ 
культури, національностей та 
релігії райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 
 

- - - 

5. Висвітлення в засобах масової 
інформації заходів, спрямованих на 
підтримку демобілізованих 
військово-службовців, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
та їх сімей 
 

2015 сектор  з питань внутрішньої 
політики, та зв`язків з 
громадськими організаціями та 
ЗМІ райдержадміністрації, 
служба у справах дітей та сім’ї  
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

- - - 
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6. 

 
Надання у встановленому порядку 
одноразової адресної матеріальної 
допомоги демобілізованим  
військовослужбовцям, які брали 
участь в антитерористичній операції 
(відповідно до списків районного 
військового комісаріату) 
 

 
 
 
 

2015 

 
управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
районний центр соціальних 
служб для  сім`ї, дітей та  молоді 
райжержадміністрації, 
служба  у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
700 000 грн. 

 
 
 
- 

7.   
Надання у встановленому порядку 
одноразової адресної матеріальної 
допомоги мобілізованим 
військовослужбовцям, які брали 
участь в антитерористичній операції 
(відповідно до списків районного 
військового комісаріату) 
 

 
 
 
 

2015 

 
районний центр соціальних 
служб для  сім`ї, дітей та  молоді 
райжержадміністрації, 
служба  у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації, управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
600 000 грн. 

 

8. Надання консультацій, роз’яснень та 
допомоги щодо пільг 
демобілізованим військово-
службовцям, які брали участь в 
антитерористичній операції, та їх 
сім’ям у сплаті за користування 
житлом та комунальних послуг  
 

2015 Райдержадміністрація, 
управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
органи  місцевого 
самоврядування, 
 військовий комісаріат, 
служба у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації 
 

-  - 

9. Надання консультацій та роз’яснень у 
встановленому законодавством 
порядку демобілізованим 
військовослужбовцям, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
земельних ділянок із земель запасу 
державної (комунальної) власності 
для будівництва  та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 
ділянка), ведення садівництва та 
індивідуального дачного будівництва 
 
 

2015 Райдержадміністрація, 
управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
органи  місцевого 
самоврядування, 
служба у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації 
 

- - - 

10. Компенсація на придбання путівок  2015 Районний центр соціальних -  - 
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демобілізованих 
військовослужбовців, які були 
поранені під час участі в 
антитерористичній операції на 
санаторно-курортне лікування 
(відповідно до списків районного 
військового комісаріату) 

служб для  сім`ї, дітей та  молоді, 
служба у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації,  
управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

450 000 грн. 

11. Надання у встановленому порядку 
одноразової матеріальної допомоги 
військовослужбовцям, які були 
важкопоранені під час участі в 
антитерористичній операції для 
реабілітації та відновлення 
(відповідно до списків районного 
військового комісаріату) 
 

2015  
Районний центр соціальних 
служб для  сім`ї, дітей та  молоді 
райжержадміністрації, 
служба  у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації, управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 

- 100 000 грн. - 

12. Охоплення дітей демобілізованих 
військовослужбовців, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
позакласною роботою та 
позашкільною освітою на 
безоплатній основі 
 

2015 Відділ освіти 
райдержадміністрації  
 
 

- - - 

13. Надання пільг за навчання у школах 
естетичного виховання  
дітей демобілізованих військово-
службовців, які брали участь в 
антитерористичній операції 
 

2015 Управління культури, 
національностей та 
релігійрайдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 
 

- - - 

14. Надання психологічної підтримки 
демобілізованим 
військовослужбовцям, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
та їх сім’ям та відновлення 
соціальних зв’язків, тощо на основі 
оцінки їх потреб 

2015 Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації,  районний 
центр соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді, центр 
соціально-психологічної 
реабілітації населення та його 
інформування з питань 
подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи 
 

- - - 

15. Забезпечення дітей демобілізованих 
військово-службовців, які брали 
участь в антитерористичній операції, 

2015 Відділ охорони здоров`я 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинська центральна 

- - - 
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віком до 6 років лікарськими 
засобами безкоштовно або на 
пільгових умовах у разі 
амбулаторного лікування  
 

районна лікарня 

16. Проведення культурних заходів для 
демобілізованих військовослужбовців 
та їх сімей 

2015 Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, управління 
культури, національностей та 
релігій райдержадмііністрації, 
районний військовий комісаріат,  
органи місцевого 
самоврядування 
 

- - - 

17. Влаштування до дошкільних 
навчальних закладів дітей 
демобілізованих військово-
службовців, які брали участь в 
антитерористичній операції 
 

2015 Відділ освіти 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
 

- - - 

18. Психолоічний супровід безробітних 
із числа демобілізованих 
військовослужбовців, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
під час їх професійного навчання. 
 

2015 Районний центр зайнятості, 
районний центр соціальних 
служб для сім`ї, дітей та м 

- - - 

19. Працевлаштування демобілізованих 
військовослужбовців, які брали 
участь в антитерористичній операції 
та їх сімей, в тому числі шляхом 
одноразової виплати допомоги по 
безробіттю для організації 
безробітними підприємницької 
діяльності 

2015 Районний центр зайнятості - - - 

20. Працевлаштування демобілізованих 
військовослужбовців, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
і мають статус безробітного, шляхом 
компенсації роботодавцю фактичних 
витрат єдиного соціального внеску 
 

2015 Районний центр зайнятості - - - 

21. Розроблення та підтримання в 2015 Районний центр зайнятості, - - - 
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актуальному стані інформаційного 
наповнення профінформаційних 
секторів центрів зайнятості, а також 
поза межами центрів зайнятості, а 
саме: у приміщеннях місцевих 
органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, органах 
соціального захисту населення 
з урахуванням інформаційних потреб 
демобілізованих військово-
службовців, які брали участь в 
антитерористичній операції, та їх 
сімей 
 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації, 
територіальні органи 
центральних органів виконавчої 
влади, органи місцевого 
самоврядування 

22. Отримання одноразового ваучера 
демобілізованими 
військовослужбовцями, які брали 
участь в антитерористичній операції, 
та членами їх сімей для підтримання 
конкурентоспроможності шляхом 
перепідготовки, спеціалізації, 
підвищення кваліфікації за 
професіями та спеціальностями для 
пріоритетних видів економічної 
діяльності 
 

2015 Районний центр зайнятості - - - 

23. Проведення щорічного одноразового 
медичного огляду демобілізованих 
військовослужбовців, які брали 
участь в антитерористичній операції 
на безоплатній основі 
 

2015 Відділ  охорони здоров’я 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинська центральна 
районна лікарня 

- - - 

24. Позачергове санаторно-курортне 
лікування та відпочинок дітей (у разі 
потреби) демобілізованих 
військовослужбовців, які брали 
участь у антитерористичній операції  
 

2015 Відділ  охорони здоров’я 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинська центральна 
районна лікарня, служба у 
справах дітей та сім`ї 
райдержадміністрації 

- - - 

25. Надання безоплатної первинної 
правової допомоги демобілізованим 
військово-лужбовцям, які брали 
участь в антитерористичній операції 
та членам їх сімей 
 

2015 Юридичний відділ 
райдержадміністрації, районне 
управління юстиції 
 

- - - 
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26. Постійний соціальний супровід 

територіальними центрами надання 
соціальних послуг демобілізованим 
військовослужбовцям з інвалідністю, 
які брали участь в антитерористичній 
операції  
 

2015 Управління  соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
територіальний центр 
соціального обслуговування 

- - - 

27. Створення та робота „гарячої 
телефонної лінії” з надання 
демобілізованим військово-
лужбовцям, які брали участь в 
антитерористичній операції, та їх 
сім’ям консультативної допомоги  
 

2015 Служба у справах дітей та сім'ї  
райдержадміністрації 

- - - 

28. Оздоровлення та відпочинок за 
кордоном дітей, один з батьків яких 
загинув, постраждав під час 
виконання службових обов’язків в 
зоні проведення антитерористичної 
операції (за наявності путівок) 
 

2015 Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, управління 
освіти молоді та спорту 
райдержадміністрації 

- - - 

      - 
 Всього   - 1 850 000 

грн. 
 

 
 
 
 
Керівник апарату  
райдержадміністрації                                                                                                               С.Є. Прунцев 


