
 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1442 

ХLVIIІ сесія                    VІІ скликання 

 

від 19.12.2019 року 

 

Про затвердження міської «Програми соціальної підтримки  

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території,  

районів проведення антитерористичної операції на територію  

Олевської міської ОТГ та військовослужбовців, працівників  

Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших 

силових структур громади, що брали участь у антитерористичній  

операції та операції об’єднаних сил» на 2020-2022 роки 

 

На виконання Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року, указу 

президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про 

широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській 

областях», відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» та враховуючи рекомендації постійної комісії питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

розширеного засідання постійних комісій міської ради, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську «Програму соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції на територію Олевської міської ОТГ та 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, інших силових структур громади, що брали участь у 

антитерористичній операції та операції об’єднаних сил» на 2020-2022 роки 

(далі – Програма), згідно з додатком. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Горпиніч К.О.) забезпечити 

фінансування заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                                                                                   Олег Омельчук  



Додаток  

                  до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 19.12.2019 року № 1442  

«Про затвердження міської «Програми соціальної підтримки  

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території,  

районів проведення антитерористичної операції на територію  
Олевської міської ОТГ та військовослужбовців, працівників  

Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших 

силових структур громади, що брали участь у антитерористичній  

операції та операції об’єднаних сил» на 2020-2022 роки» 

 

 

 

 

 

Міська «Програма соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення антитерористичної операціїта операції об’єднаних 

сил на територію Олевської міської ОТГ та військовослужбовців, 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, інших силових структур 

громади, що брали участь у антитерористичній операції та 

операції об’єднаних сил» на 2020-2022 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2. Розробник Програми Відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності Олевської 

міської ради 

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Олевської міської 

ради, Олевський районний військовий 

комісаріат 

4. Виконавець Програми Олевська міська рада, управління та 

відділи Олевської міської ради, 

виконком міської ради, Олевський 

районний військовий комісаріат 

5. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Міський бюджет, обласний бюджет, 

інші джерела, що не заборонені 

законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми (всього) 

В межах фінансових можливостей 

 у тому числі бюджетних коштів: В межах фінансових можливостей 

 з них: коштів обласного бюджету В межах фінансових можливостей 

8. Основні джерела фінансування 

Програми 

Міський бюджет, обласний бюджет, 

інші джерела, що не заборонені 

законодавством 

ІІ. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

Більшість внутрішньо переміщених осіб, які прибули на територію Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, не отримують пенсії або отримують їх у 

розмірах, що не перевищують прожиткового мінімуму для працездатних осіб, до того 

ж, працездатні громадяни до моменту працевлаштування не мають матеріальної 

підтримки.  

З початку антитерористичної операції та операції об’єднаних сил (далі ООС) у 

Донецькій та Луганській областях, близько 50-60 осіб із числа військовослужбовців, 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки 

України, інших силових структур громади є мешканцями Олевської міської ОТГ, які 

у ході виконання службових обов’язків отримали поранення різного ступеня важкості 

та потребують медичної реабілітації. 

Таким чином, в умовах сьогодення, саме зазначені категорії населення 

потребують підвищеної уваги з боку владних структур, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій. 

ІІІ. Мета Програми 

«Програму соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення антитерористичної операції та ООС на 

територію Олевської міської ОТГ та військовослужбовців, працівників Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових 



структур району, що брали участь у антитерористичній операції та ООС» на 2020-

2022 роки, розроблено з метою: 

     - надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території 

та районів проведення антитерористичної операції та ООС грошової допомоги як 

таким, що потрапили у важкі життєві обставини; 

     - забезпечення внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції та ООС, умовами 

тимчасового проживання в установах, підприємствах, організаціях області, 

харчуванням за необхідністю, здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, 

дітей до місця навчання у сільській місцевості;  

- забезпечення проведення лікування та медичної реабілітації, в тому числі 

стоматологічного лікування (хірургічного, терапевтичного) та зубного протезування 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, інших силових структур району, що брали участь 

у антитерористичній операції та ООС та членів сімей загиблих осіб під час участі в 

антитерористичній операції та ООС, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, які визначені п. 1 ст. 10 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

     - надання військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в 

антитерористичній операції та ООС та членам сімей загиблих осіб під час участі в 

антитерористичній операції та ООС, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, які визначені п.1 ст.10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захист» разової грошової допомоги на 

проведення лікування та проходження медичної реабілітації.. 

Надання грошової допомоги на лікування та медичну реабілітацію, в тому числі 

стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне), зубне протезування 

здійснюється, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, на умовах 

співфінансування: 50 відсотків з обласного бюджету, 50 відсотків з міського 

бюджету, згідно з медичним направленням, відповідно до «Програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членів 

сімей загиблих  учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил» на 

2020-2022 роки. 

Забезпечення пільгового проїзду учасників бойових дій, інвалідів війни та членів 

сімей загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та ООС, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, визначених згідно з п. 

1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Відшкодування за проживання внутрішньо переміщених осіб здійснювати 

підприємствам, установам та організаціям, що перебувають:  

     - у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст громади; 

-  у комунальній власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади. 

Вищезазначеним підприємствам, установам та організаціям проводити 

відшкодування щодо тимчасового проживання протягом шести місяців з моменту 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб 

похилого віку і всіх інших внутрішньо переміщених осіб, що потрапили у важкі 

життєві обставини. 

ІV. Шляхи виконання Програми 

Порядок використання коштів міського бюджету для здійснення соціальної 

підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів 

проведення антитерористичної операції та ООС на територію Олевської міської ОТГ 

та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 



України, Служби безпеки України, інших силових структур району, що брали участь 

у антитерористичній операції та ООС, членів сімей загиблих осіб під час участі в 

антитерористичній операції та ООС, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, які визначені п. 1 ст. 10 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на 2020-2022 роки 

затверджує Олевська міська рада. 

V. Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити до виконання Програми 

Всього витрат на виконання Програми 

Обсяг ресурсів (всього): В межах фінансових можливостей 

у тому числі: міський бюджет В межах фінансових можливостей 

обласний бюджет В межах фінансових можливостей 

VІ. Очікувані результати 

Реалізація Програми сприятиме: 

- вирішенню соціально-побутових умов, відновленню та попередженню 

порушених внаслідок захворювання або травми різних функцій, в тому числі і 

відновленню жувальної функції, оптимальній реалізації фізичного, психічного і 

соціального потенціалу військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній 

операції та ООС, з метою інтеграції їх в суспільстві, а також наданню допомоги їм, та 

членам сімей загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та ООС, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які 

визначені п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» у досягненні максимальної фізичної, психічної, соціальної, 

професійної та економічної повноцінності.  

- реалізації права на пільговий проїзд учасників бойових дій, інвалідів війни та 

членів сімей загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та ООС, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, визначених 

згідно з п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

- виплата одноразової матеріальної грошової допомоги в розмірі до 10 000,00 

грн. (десять тисяч гривень 00 копійок) військовослужбовцям рядового, сержантського 

та старшинського складу, які зареєстровані та проживають на території Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади не менше 1 (одного) року та які уклали 

контракт про проходження військової служби, відповідно до наказу командира 

військової частини про укладання контракту або поданих списків військовим 

комісаром; 

- надання кандидатам на військову службу за контрактом безкоштовної медичної 

довідки про стан здоров’я; 

- затвердити «Список військовослужбовців, які уклали контракт про 

проходження військової служби для виплат одноразової матеріальної допомоги», 

згідно з додатком 1 до Програми. 

Розділ VІІ. Система управління та контролю за ходом 

 виконання Програми 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює відділ 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності 

Олевської міської ради та фінансовий відділ Олевської міської ради. 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 

 
 



Додаток 1  

                  до  міської «Програми соціальної підтримки  

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території,  

районів проведення антитерористичної операції на територію  

Олевської міської ОТГ та військовослужбовців, працівників  

Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших 
силових структур громади, що брали участь у антитерористичній  

операції та операції об’єднаних сил» на 2020-2022 роки» 

 

Список військовослужбовців, які уклали контракт про проходження 

військової служби для виплат одноразової матеріальної допомоги 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

та по-батькові 

військовослужб

овця 

Адреса реєстрації 

військовослужбов

ців 

Наказ 

військової 

частини 

про 

укладання 

контракту 

Серія та 

номер 

паспорта 

одержува

ча 

допомоги 

Ідентифікацій

ний номер 

Номер 

рахунку 

із банку 

       

       

       

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 

 

 


