
 

 

 

 

 

 

                                                               УКРАЇНА 

                                                ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                               ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

                                                    ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                              РІШЕННЯ 

 

«22» січня 2021                                                                          № 18 

 
Про затвердження Програми  

Соціальний захист ветеранів 

антитерористичної операції  

та їх родин  в Саф’янівській  

сільській раді Ізмаїльського району  

Одеської області» 

на 2021-2026 роки 

 

Відповідно до ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» та з 

метою впровадження ефективного механізму забезпечення учасників антитерористичної 

операції та їх родин всіма видами соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством 

України, виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області , 

 

ВИРІШИВ: 

 

      1.Рекомендувати сесії сільської ради затвердити  Програму «Соціальний захист ветеранів  

антитерористичної операції та їх родин в Саф’янівській сільській раді Ізмаїльського району 

Одеської області» на 2021-2026 роки (додається). 

 

      2. Фінансовому управлінню Саф’янівської сільської ради забезпечити фінансування 

видатків на заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, що 

передбачені Програмою «Соціальний захист ветеранів антитерористичної операції та їх 

родин в Саф’янівській сільській раді Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2026 

роки» 

 

      3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на керуючого справами 

Саф’янівської сільської ради Суддю Вячеслава Михайловича. 

 

 

 

   
Саф’янівський сільський голова                                   Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 



 
2 

Додаток 1 

до рішення виконкому 

№ 18  від  22.01.2020р. 
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«Соціальний захист ветеранів антитерористичної операції та їх родин 

в Саф'янівській сільській раді Ізмаїльського району Одеської області» на 

2021-2026 роки 
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І. ПАСПОРТ 

Програми «Соціальний захист ветеранів антитерористичної операції та їх родин 

в Саф’янівській сільській раді Ізмаїльського району Одеської області» на 2021-2026 роки 

№ 

п/п 

Загальна  характеристика  Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконком Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

2. Дата, номер і назва 

нормативних документів 

про необхідність 

розроблення Програми 

Указ Президента України від 18 березня 2015 року № 

105/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального 

захисту учасників антитерористичної операції», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 

березня 2015 року № 359-р «Про затвердження плану 

заходів щодо медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників 

антитерористичної операції»,  

 

3. Розробник Програми Виконком Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області  

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Виконком Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області  

5.  Учасники Програми Відділ соціального захисту населення Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області,  

управління  освіти Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, відділ культури, 

молоді, туризму та спорту Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області, 

Ізмаїльський міськрайонний  центр зайнятості,  

міськрайонне управління в Ізмаїльському районі та м. 

Ізмаїл Головного управління Державного кадастру в 

Одеській області,  заклади охорони здоров`я 

Ізмаїльського району 

6. Термін реалізації Програми 
2021-2026 роки 

7.  Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми  

 

 

Сільський бюджет, всього: 78,4 тис. грн. 

 

8. Основні джерела 

фінансування Програми 

Сільський бюджет, обласний бюджет 

 
ІІ. Загальна характеристика Програми 

Програма «Соціальний захист ветеранів антитерористичної операції та їх родин в 

Саф’янівській сільській раді Ізмаїльського району Одеської області» на 2021-2026 роки 

(далі – Програма)  розроблено на виконання завдань визначених Указом Президента України 

від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи  щодо соціального захисту учасників 
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антитерористичної операції», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 

359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції». 

Програмою враховано комплекс заходів, спрямованих на соціальну, фінансову, 

правову та психологічну підтримку учасників АТО та членів їх сімей, соціальну адаптацію, 

надання соціально-побутової допомоги їх родинам, здійснення моніторингу та контролю 

якості надання різних видів послуг. 

У рамках реалізації Програми передбачається впровадження додаткових фінансових 

механізмів щодо вирішення проблемних питань зазначеної категорії громадян за рахунок 

коштів  сільського  бюджету. 

  Програма містить 7 розділів з інформацією про: 

-  паспорт Програми; 

            - загальна характеристика Програми; 

            - визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямовано Програму; 

- мета  Програми; 

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, основні завдання, заходи та 

терміни виконання Програми; 

- ресурсне забезпечення реалізації Програми; 

- координація та контроль за реалізацією Програми; 

У додатку до Програми викладено заходи щодо соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей на 2021-2026 роки та її ресурсне забезпечення 

за рахунок коштів сільського бюджету та інших  коштів, не заборонених законодавством 

України. 

ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму 

У зв’язку з подіями на Сході України, на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області зростає кількість сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, погіршилось їх матеріальне і морально-психологічне становище. 

Комплексна підтримка та охоплення соціальним супроводом зазначеної категорії 

громадян, надання медичної та інформаційно-правової допомоги, здійснення заходів щодо 

відновлення їх психоемоційного стану, соціальної адаптації та повернення до активного 

громадського життя у цивільному середовищі, на даний час є вкрай актуальною. 

У зв’язку з проведенням процесу демобілізації, гостро постає питання надання 

всебічної допомоги учасникам АТО. 

 

ІV. Мета Програми 

 Метою Програми є сприяння соціальній адаптації та повернення до повноцінного 

життя учасників антитерористичної операції та членів їх сімей шляхом надання 

інформаційно-правової, медичної, соціальної, психологічної допомоги, здійснення 

професійної підготовки (перепідготовки), надання оздоровчих послуг, впровадження 

ефективного механізму забезпечення їх всіма видами соціальних гарантій, передбачених 

чинним законодавством України. 

 

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, основні завдання,  

заходи та терміни виконання Програми 

Станом на 01 січня  2021 року на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області проживає - 110 учасників антитерористичної операції на Сході 

України , 1 - інвалід війни з числа учасників антитерористичної операції на Сході України, 1- 

сім`я загиблого учасника АТО. 

З початку проведення антитерористичної операції на території сільської ради 

здійснюється робота щодо всебічного соціального захисту та ефективного вирішення 
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проблемних питань учасників АТО, членів їх сімей та членів сім`ї загиблого 

військовослужбовця.  

 Проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота щодо підтримки заходів 

мобілізації та демобілізації. Зокрема на веб-сайті Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області розміщуватимуся  матеріали щодо соціального захисту 

військовослужбовців, мобілізованих та членів їх сімей. 

Налагоджено роботу на місцях щодо виявлення учасників АТО, які потребують 

забезпечення санаторно-курортного лікування, профадаптації тощо. 

Реалізація Програми сприятиме ще більшій медичній та соціальній адаптації та  

соціальному захисту учасників АТО та  захисту членів їх родин, сім`ї загиблого під час 

проведення антитерористичної операції. Виконання завдань та заходів Програми передбачає 

відновлення та реалізацію фізичного та соціально-психологічного потенціалу 

військовослужбовців, які брали участь в АТО, з метою найскорішої їх інтеграції у 

суспільство. Програму розроблено на 2021 – 2026 роки. 

 

VІ. Ресурсне забезпечення реалізації Програми 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, сільського 

бюджетів. 

 Обсяг фінансування Програми може уточнюватися протягом року під час підготовки 

проекту змін до районного бюджету у межах видатків, передбачених головному 

розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми. 

 

VІІ. Координація та контроль за реалізацією Програми 

Координація виконання заходів Програми здійснюється відділом соціального захисту 

населення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.  

Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району з питань охорони здоров'я,  освіти, культури, спорту, 

молоді та  соціального  захисту населення. 
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Додаток № 1 до Програми 

 

VIІI. Напрями реалізації та заходи програми «Соціальний захист ветеранів антитерористичної операції та їх родин 

в Саф'янівській сільській раді Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2026 роки» 

 

№  

з/п 

Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування,  

тис. грн. 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 2021 2022 2023 2024 2025 7 

РОЗДІЛ І.  Соціальна підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників антитерористичної операції, мобілізованих, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО 

І. Соціальний захист 

1.1 Проведення роботи щодо 

заповнення «Картки 

соціально – побутових потреб 

учасників антитерористичної 

операції, членів сімей 

загиблих (померлих) 

учасників АТО, членів сімей 

захоплених в полон або 

зниклих без вісті учасників 

АТО, воїнів-добровольців» 

відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

Не потребує   - -  Визначення 

індивідуальних 

проблем 

1.2 Забезпечення встановлення 

статусу інваліда війни, 

учасника війни, члена сім’ї 

загиблого (померлого) 

військовослужбовців, осіб 

рядового і начальницького 

складу органів внутрішніх 

справ України, осіб які брали 

участь в АТО 

відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

Не потребує -   -  Встановлення статусу 

інваліда війни, 

учасникам війни, члена 

сім’ї загиблого 

(померлого), воїна-

добровольця для 

набуття особами права 

на пільги і соціальні 

гарантії 

1.3 

 

 

 

 

Надання матеріальної 

допомоги у разі загибелі 

сім’ям загиблих, учасників 

.АТО 

відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

Сільський 

бюджет 

10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 Матеріальна підтримка 

членів сімей загиблих. 

Виявлення гуманізму 

та співчуття сім'ям 

загиблих учасників 

АТО. 
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1.4 Надання щомісячної 

допомоги  сім'ям загиблих 

(померлих), учасників АТО, 

сім'ям захоплених у полон 

або оголошених зниклими без 

вісті військових, у т.ч. 

співробітників 

правоохоронних органів, які 

брали  участь  у проведенні 

антитерористичної операції 

 на Сході України 

відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

Обласний 

бюджет 

24,

0 

24,0 24,0 24,0 24,0 Матеріальна підтримка 

членів сімей загиблих. 

(1 сім я` щомісяця) 

1.5 Надання одноразової 

матеріальної допомоги або 

відшкодування вартості  за 

оздоровлення дітей у літніх 

таборах та оздоровчих 

закладах Одещини сім'ям 

учасників АТО, інвалідів 

війни з числа учасників АТО, 

воїнів-добровольців, членів 

сімей загиблих(померлих) 

учасників АТО, членів сімей 

захоплених у полон або 

оголошених зниклими без 

вісті учасників АТО . 

відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

Обласний 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Поліпшення 

соціального захисту 

дітей, батьки яких 

брали участь в АТО 

1.6 Надання одноразової 

матеріальної допомоги або 

відшкодування вартості  

санаторно-курортного 

лікування дітей із сімей 

учасників АТО та воїнів-

добровольців в разі наявності 

медичних показань один раз 

на рік . (вартість не більше 

7000 грн.) . 

 

відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

Сільський 

бюджет 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Поліпшення 

соціального захисту 

дітей, батьки яких 

брали участь в АТО  
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  відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

       

1.7 Надання адресної допомоги 

на оплату житлово-

комунальних послуг сім'ям 

загиблих учасників 

антитерористичної операції, 

що зареєстровані та 

проживають в Саф’янівській 

сільській раді Ізмаїльського 

району Одеської області до 

стовідсоткової пільги у межах 

середніх норм споживання (до 

400 грн. на місяць) 

відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

Сільський, 

обласний 

бюджети 

16,0 

 

16,0 16,0 16,0 16,0 Соціальний захист 

сімей загиблих 

учасників АТО (1 сім я` 

щомісяця до 400 грн. 

на місяць) 

ІІ. Освітні послуги 

2.1 Забезпечення безкоштовним 

одноразовим харчуванням 

учнів 1- 4 класів,  учнів 5-11 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів – дітей, 

учасників антитерористичної 

операції та дітей батьки яких 

загинули в зоні проведення 

АТО (згідно з чинним 

законодавством) 

Управління освіти 

Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

Сільський 

бюджет 

     Поліпшення 

соціального захисту 

дітей, батьки яких 

беруть участь в АТО 

або загинули в зоні 

проведення АТО 

2.2 Забезпечення безкоштовним 

харчуванням вихованців 

дошкільних навчальних 

закладів з числа дітей, батьки 

яких беруть участь в АТО та  

батьки яких загинули в зоні 

проведення АТО (згідно з 

чинним законодавством) 

Виконком Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

Сільський 

бюджет 

     Поліпшення 

соціального захисту 

дітей, батьки яких 

беруть участь в АТО 

або загинули в зоні 

проведення АТО 
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2.3 Позачергове забезпечення 

дітей учасників 

антитерористичної операції, 

загиблих (померлих), 

захоплених у полон та 

оголошених зниклими без 

вісті учасників АТО, інвалідів 

війни та воїнів-добровольців 

місцями у дошкільних 

навчальних закладах 

Управління освіти 

Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

Не потребує -  - -  Поліпшення 

соціального захисту 

дітей, батьки яких 

беруть участь в АТО 

або загинули в зоні 

проведення АТО 

ІІІ  Медичне обслуговування 

3.1 Надання кваліфікованої 

медичної допомоги 

військовослужбовцям і 

пораненим учасникам АТО 

медичними  закладами району 

Заклади охорони здоров’я 

Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

Не потребує -  - -  Поліпшення 

індикативних 

показників здоров’я 

3.2 Надання одноразової 

допомоги на проведення 

стоматологічного лікування. 

відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

Сільський 

бюджет 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Поліпшення 

індикативних 

показників здоров’я 

3.3 Формування єдиної бази 

даних та "Паспорта здоров'я" 

учасника бойових дій, 

інваліда війни, члена сім'Ї 

загиблого (померлого) 

учасника АТО і сім'ї 

захопленого у полон або 

оголошеного зниклим без 

вісті учасника АТО 

Заклади охорони здоров’я 

Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

Не потребує -  - -  Поліпшення 

індикативних 

показників здоров’я 

ІV. Сприяння працевлаштуванню та зайнятості 

4.1 Забезпечення проведення 

заходів із соціальної та 

професійної адаптації 

учасників антитерористичної 

операції (крім 

військовослужбовців, 

відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

Не потребує -  - -   Професійна 

перепідготовка та 

соціалізація 

демобілізованих 

учасників АТО 
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звільнених у запас або у 

відставку) 

4.2 Забезпечення проведення 

превентивних та 

адаптаційних заходів для 

військовослужбовців у разі їх 

звернення до центрів 

зайнятості, а саме: підбір 

роботи, інформування та 

консультування щодо змісту 

їх прав і державних гарантій. 

Ізмаїльський 

міськрайонний центр 

зайнятості  

Не потребує -  - -  Зниження рівня 

безробіття, 

забезпечення 

зайнятості, сприяння 

працевлаштуванню  

4.3 Створення інформаційних 

пунктів, куточків служби 

зайнятості щодо сприяння 

працевлаштуванню учасників 

АТО в установах, 

організаціях, що надають 

допомогу даним категоріям. 

Ізмаїльський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

Не потребує -  - -  Підвищення 

обізнаності з питань 

зайнятості, сприяння 

працевлаштуванню 

учасників АТО 

V. Виконання програм забезпечення житлом та земельними участками учасників антитерористичної операції та членів їх сімей відповідно 

до законодавства 

5.1 Забезпечення першочергового 

відведення земельних ділянок 

для індивідуального 

житлового будівництва, 

садівництва та городництва 

Міськрайонне управління в 

Ізмаїльському районі та м. 

Ізмаїл Головного 

управління Державного 

кадастру 

в Одеській області, сільські 

та селищна ради 

Не потребує -  - -  Поліпшення майнового 

стану учасників АТО 

VI. Сприяння участі демобілізованих учасників АТО у громадському житті 

6.1 Проведення зустрічей із 

представниками міських 

громадських організацій, 

благодійних фондів, інших 

неприбуткових організацій, 

що залучають до своєї 

діяльності волонтерів, з 

метою обговорення 

актуальних питань 

Сектор інформаційної 

діяльності Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

Не потребує -  - -  Налагодження 

співпраці з 

представниками 

громадськості з метою 

спільного вирішення 

актуальних питань 

життєдіяльності, що 

виникають у 

демобілізованих 
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життєдіяльності, що 

виникають у демобілізованих 

учасників АТО та членів їх 

сімей 

учасників АТО та 

членів їх сімей 

6.2 Розміщення на офіційному 

сайті Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області, інформації 

щодо волонтерської 

діяльності громадських 

організацій організацій (за 

наявності згоди такої 

інформації організації) 

Сектор інформаційної 

діяльності Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

Не потребує -  - -  Розповсюдження 

інформації про 

волонтерську 

діяльність 

VІІ.  Інформаційний супровід 

7.1 Розроблення дорожньої карти 

для демобілізованих 

військовослужбовців та 

членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної 

операції, що містить: 

інформацію про установи 

соціального захисту 

населення та охорони 

здоров’я із зазначенням 

номерів контактних 

телефонів, телефонів 

«гарячих ліній», а також 

громадських та благодійних 

організацій, перелік 

документів, необхідних для 

вирішення питань залежно від 

характеру 

Відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області, 

сектор інформаційної 

діяльності Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

Не потребує -  - -  Надання інформаційної 

допомоги зазначеним 

категоріям громадян 

7.2 Запровадження та 

забезпечення функціонування 

 «гарячих» лінії для надання 

консультативної допомоги 

особам, які постраждали під 

Відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

Не потребує -  - -  Оперативне вирішення 

 проблемних питань 

громадян, 

демобілізованих із зони 

АТО та членів їх сімей 



 
13 

час виконання обов’язків 

військової служби (службових 

обов’язків), та членам їх 

сімей, а також членам сімей 

загиблих 

військовослужбовців і 

працівників правоохоронних 

органів 

з метою соціального 

супроводу, 

психологічної адаптації 

7.3 Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи в 

частині порядку надання 

пільг та компенсацій, 

соціальних гарантій 

Відділ соціального захисту 

населення Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

Не потребує -  - -  Розповсюдження 

інформації про чинне 

законодавство у сфері 

соціального захисту 

VІІІ.  Заходи патріотичного виховання та вшанування 

8.1 

 

 

 

 

 

 

Вшанування пам'яті загиблих 

учасників АТО під час 

проведення Державних свят 

та пам'ятних дат, пов’язаних 

із захистом Батьківщини 

Управління освіти 

Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області, відділ 

культури, молоді, культури 

та спорту Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

Не потребує -  - -  Підвищення рівня 

патріотизму серед 

населення 

 

 

 

8.2 Проведення шкільних 

"лінійок" та уроків пам'яті, 

засідань за круглим столом, 

конференцій, лекцій, 

виховних годин, бесід, 

вечорів, виставок, малюнків 

та інших тематичних заходів, 

присвячених вшануванню 

пам'яті захисників, які 

віддали життя за незалежність 

України 

Управління освіти 

Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області, відділ 

культури, молоді, культури 

та спорту Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

Не потребує -  - -  Патріотичне виховання 

молоді області 

8.3 Запровадження місцевими 

засобами масової інформації 

тематичних передач, 

публікації матеріалів про 

Сектор інформаційної 

діяльності Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

Не потребує -  - -  Патріотичне виховання 

молоді області 
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героїчні вчинки учасників 

АТО та загиблих осіб, які 

брали участь в АТО 

8.4 Організація зустрічей учнів 

загальноосвітніх шкіл району 

з учасниками 

антитерористичної операції та 

представниками громадських, 

благодійних, волонтерських, 

релігійних організацій, які 

надають їм допомогу 

Управління освіти 

Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області, відділ 

культури, молоді, культури та 

спорту Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

Не потребує -  - -  Виховання патріотизму 

у дітей та молоді 

 

 Всього по програмі 

(сільський бюджет) 

  78,4 78,

4 

78,4 78,4 78,4  

 
 


