
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

(шістдесят четверта сесія сьомого скликання ) 

РІШЕННЯ 

від 13.04.2020 № 1146 

м. Бердичів 

 
    

Про затвердження Програми соціальної 

підтримки учасників АТО/ООС, членів 

сімей загиблих учасників АТО/ООС, 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення 

АТО/ООС на територію міста Бердичева у 

2020 році  

 

 

З метою підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС, 

членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, громадян, які прибувають з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції та операції об’єднаних сил на територію міста Бердичева, , на 

виконання п.4 рішення Житомирської обласної ради від 18.12.2019 № 1725 

«Про Програму соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів сімей 

загиблих АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 

території, районів проведення АТО/ООС на територію Житомирської області 

у 2020 році», керуючись п.п. 22, 27 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму соціальної підтримки учасників АТО/ООС, 

членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території, районів проведення АТО/ООС на територію 

міста Бердичева у 2020 році згідно з додатком 1. 

  2. Затвердити Порядок використання коштів міського бюджету 

м.Бердичева, передбачених на виконання заходів Програми, згідно з 

додатком 2. 

 3. Управлінням та відділам виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради, підприємствам, установам та організаціям міста, які беруть участь у 

виконанні Програми, забезпечити виконання заходів, передбачених даною 

програмою. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, спорту, 

туризму, молодіжної політики. 

 

Міський   голова                          В.К. Мазур 



 

Додаток 1   

до рішення міської ради 

від 13.04.2020 №1146  

 

Програма  

соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих 

учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення АТО/ООС на територію міста 

Бердичева у 2020 році (далі – Програма) 

 

І. Загальна характеристика Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Бердичівська міська рада 

2. Розробник Програми Управління  праці, сім’ї та 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради 

3. Співрозробники Програми Фінансове управління та відділ 

охорони здоров’я виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради 

4. Виконавець Програми Управління  праці, сім’ї та 

соціального захисту населення, 

фінансове управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради, 

відділ охорони здоров’я виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради 

5. Учасники Програми Управління виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради: 

- праці, сім’ї та соціального захисту 

населення; 

- фінансове. 

Відділи виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради: 

- охорони здоров’я; 

- роботи з територіальною громадою. 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб, комунальне 

некомерційне підприємство 

«Бердичівська міська лікарня» 

Бердичівської міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2020 рік 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

У межах фінансових можливостей 



реалізації Програми 

 у тому числі бюджетних 

коштів: 

У межах фінансових можливостей 

 з них: коштів обласного 

бюджету 

У межах фінансових можливостей 

 кошти міського бюджету 

м.Бердичева 

У межах фінансових можливостей 

8. Основні джерела фінансування 

Програми 

Обласний бюджет, 

Міський бюджет м.Бердичева, 

Благодійна допомога 

 

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

У ході виконання службових обов’язків з початку антитерористичної 

операції у Донецькій та Луганській областях велика кількість осіб із числа 

учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил та членів 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних 

сил отримали поранення різного ступеня важкості та потребують медичної 

реабілітації. 

Таким чином, в умовах сьогодення саме зазначені категорії населення 

потребують підвищеної уваги органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій. 

Багато внутрішньо переміщених осіб, які прибули на територію 

м.Бердичева, отримують пенсії у розмірах, що не перевищують 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, працездатні громадяни до 

моменту працевлаштування не мають матеріальної підтримки.  

 

III. Визначення мети Програми 

 

Програму розроблено з метою: 

- забезпечення обстеження, лікування, санаторно-курортного лікування 

та медичної реабілітації в тому числі стоматологічного (хірургічного, 

терапевтичного) зубного протезування, забезпечення ендопротезуванням, 

протезуванням органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами 

учасників Революції Гідності, АТО/ООС та членів сімей загиблих АТО/ООС, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; 

- надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції та операції 

об’єднаних сил матеріальної допомоги як таким, що зазнали різкого 

погіршення матеріального стану. 

 

 



 

 

ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

1. Питання щодо надання грошової допомоги особам, які брали участь 

у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил, на забезпечення 

обстеження, лікування, санаторно-курортного лікування та медичної 

реабілітації розглядаються робочою групою, утвореною спільним 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної 

ради від 28.03.2014  №58/18 (зі змінами). 

 

2. Питання щодо надання адресної грошової допомоги громадянам 

міста Бердичева, які зазнали різкого погіршення матеріального стану, в тому 

числі внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та 

районів проведення АТО/ООС, які взяті на облік в управлінні праці, сім’ї та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради розглядається комісією з надання одноразової адресної грошової 

допомоги громадянам міста Бердичева, відповідно до рішення виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради від 29.08.2019 № 261 «Про затвердження 

в новій редакції Положення про комісію з надання адресної грошової 

допомоги громадянам міста Бердичева та Положення про порядок надання 

адресних грошових допомог громадянам міста Бердичева, затверджених 

рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 06.05.2019 

№133». 

           3. Фінансування видатків здійснюється відповідно до зареєстрованих 

юридичних та фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської 

служби України. 

         4. Операції, пов’язані з використанням коштів міського бюджету 

м.Бердичева, здійснюються в установленому законодавством порядку. 

5. Управління праці, сім’ї  та соціального захисту населення виконкому 

Бердичівської міської ради фінансову та бюджетну звітність подає у 

встановленому законодавством порядку. 

6. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити до виконання Програми 

Всього витрат на виконання 

Програми, тис. грн. 

1 2 

Обсяг ресурсів (всього): У межах фінансових можливостей  

у тому числі обласний бюджет У межах фінансових можливостей 



у тому числі міський бюджет 

м.Бердичева 

У межах фінансових можливостей 

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні 

показники 

1. Основні завдання Програми: 

- відновлення та попередження порушених внаслідок захворювання або 

травми різних функцій, забезпечення оптимальної реалізації фізичного, 

психічного і соціального потенціалу учасників Революції Гідності, учасників 

АТО/ООС та членів сімей загиблих осіб під час участі в АТО/ООС, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 

досягнення максимальної фізичної, психічної, соціальної, професійної та 

економічної повноцінності; 

- соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території та районів проведення АТО/ООС.  

2. Результативні показники та виконання заходів програми за 

видатками 

 

 Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Значення 

показника 2020  

рік 

I Показники продукту 

1 Кількість внутрішньо переміщених осіб, 

які звернулися для отримання 

матеріальної допомоги у зв’язку із 

скрутним матеріальним становищем 

осіб 10 

2 Кількість осіб, що потребують лікування 

та медичної реабілітації осіб 120 

3 Кількість осіб, що потребують 

зубопротезування 
осіб 10 

4 Чисельність осіб, що потребують 

протезування суглобів, органів серцево-

судинної системи, імплантації 

інтраокулярних  лінз 

осіб 2 

ІІ Показники ефективності 

1 Середній розмір матеріальної допомоги 

для внутрішньо переміщених осіб 
грн. 

300 

 

2 Середній розмір допомоги на лікування 

та медичну реабілітацію 
грн. 2000 

3 Середня вартість послуги 

зубопротезування 
грн. 3000 

4 Середня вартість послуги 

протезування/імплантації 
грн. 81666,66 



VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює управління 

праці, сім’ї та соціального захисту населення виконкому Бердичівської 

міської ради. 

Після закінчення терміну реалізації  Програми управління праці, сім’ї 

та соціального захисту населення виконкому Бердичівської міської ради 

надає відділу з питань діяльності міської ради підсумковий звіт про її 

виконання. 

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється в 

установленому законодавством порядку. 

 

 

   Міський голова                    В.К. Мазур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 13.04.2020 №1146  

 

Порядок використання коштів міського бюджету м. Бердичева, 

передбачених на виконання заходів Програми 

 

I. Порядок використання коштів на надання грошової допомоги для 

лікування та медичної реабілітації 

1. На отримання грошової допомоги для лікування та медичної 

реабілітації мають право зареєстровані на території міста Бердичева та 

закріплені за військовими формуваннями на території міста Бердичева особи, 

які постраждали під час проведення АТО/ООС та яким установлено статус 

учасника бойових дій та осіб, прирівняних до них згідно з статтею 12 або 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини 

першої статті 6 та пунктів 10-14 частини другої статті 7, статті 16¹ Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а 

також сім’ї, зазначені в абзаці 8,14 частини 1 статті 10 цього ж Закону.  

2. Грошова допомога надається на: 

- проведення стаціонарного лікування в закладах охорони здоров’я, 

визначених управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації; 

- стоматологічну (хірургічну, терапевтичну) допомогу; 

- зубне протезування; 

- заходи медичної реабілітації. 

3. Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації 

затверджує перелік санаторно-курортних, лікувально-профілактичних 

закладів Житомирської області, які надають послуги з лікування та медичної  

реабілітації. 

4. Плани лікування та медичної реабілітації визначаються 

індивідуально профільними комісіями в установах, перелік яких 

затверджений управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації. 

5. Надання грошової допомоги на лікування та медичну реабілітацію 

здійснюється на умовах співфінансування: 50 відсотків за рахунок коштів 

обласного бюджету, 50 відсотків за рахунок міського бюджету м.Бердичева 

відповідно до витягу з протоколу засідання робочої групи, утвореної при 

обласній державній адміністрації та обласній раді спільним розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 

28.03.2014 № 58/18 (зі змінами) та реєстри осіб, які отримали відповідні 

послуги. 



6. Фінансове управління виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради перераховує кошти Головному розпоряднику коштів міського бюджету 

м.Бердичева – Управлінню праці, сім’ї та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради.  

7. Управління праці, сім’ї та соціального захисту населення щомісяця 

забезпечує перерахування коштів санаторно-курортним, лікувально-

профілактичним закладам за фактично надані послуги враховуючи реєстри 

отримані в січні за грудень попереднього року. 

ІІ. Порядок використання коштів на надання адресної грошової 

допомоги внутрішньо переміщеним особам 

 

 

Порядок надання адресної грошової допомоги громадянам міста 

Бердичева, які зазнали різкого погіршення матеріального стану, в тому числі 

внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та 

районів проведення АТО/ООС, які фактично проживають на території 

м.Бердичева визначений рішенням виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради від 29.08.2019 № 261 «Про затвердження в новій редакції 

Положення про комісію з надання адресної грошової допомоги громадянам 

міста Бердичева та Положення про порядок надання адресних грошових 

допомог громадянам міста Бердичева, затверджених рішенням виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради від 06.05.2019 №133». 

 

 

 

     Міський голова                    В.К. Мазур 

 

 

                                   


