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Інформація про стан виконання Програми соціальної підтримки учасників АТО,
учасників Революції Гідності, бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому та членів їх
сімей на 2018-2020рр. за І-е півріччя 2018 року
31.01.2018 року рішенням двадцятої сесії міської ради №82 була затверджена
«Програма соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності та членів їх
сімей на 2018-2020рр.». Рішенням двадцять першої сесії від 11.04.2018р.№45 внесені зміни
до назви програми та змісту заходів, а саме назву програми виклали в новій редакції
«Програма соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійцівдобровольців АТО у м.Хмельницькому та членів їх сімей на 2018-2020рр.» – це комплекс
заходів, які реалізуються з метою надання соціальних, медичних, психологічних та
юридичних послуг громадянам, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції на
сході України (далі – АТО), членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих учасників
АТО, які потребують допомоги.
Програма розроблена та покликана сприяти реалізації законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів
України щодо соціального захисту учасників АТО, інвалідів війни, поранених учасників
АТО, їх сімей, вшанування пам’яті загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності,
учасників Революції Гідності з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому та членів їх сімей тощо.
Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що
спрямовані на розв’язання найважливіших проблем та поєднання зусиль органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності,
спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної координації наявних
ресурсів для забезпечення соціальних гарантій учасників антитерористичної операції, членів
їх сімей; створення в суспільстві атмосфери підтримки та поважного ставлення до членів
сімей загиблих та учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців АТО у
м.Хмельницькому та членів їх сімей.

Завдання та заходи
щодо виконання Програми соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому та членів їх
сімей на 2018-2020 рр.
№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

1.

Відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги (у розмірі Управління
50%) членам сімей загиблих учасників АТО, учасників Революції соціального
Гідності, які на даний час зареєстровані та проживають в населення
м.Хмельницькому

2.

Звільнення учасників АТО, бійців –добровольців членів сімей
загиблих під час участі в АТО від сплати за послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
(незалежно від загальної площі житла з врахуванням наявних
пільг)
Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції, бійцям-добровольцям, учасникам
Революції Гідності, членам їх сімей та членам сімей загиблих
таких осіб
Відшкодування коштів за встановлення лічильників обліку
спожитої води та об’ємної витрати газу учасникам АТО,
учасникам Революції Гідності, бійцям-добровольцям та членам
сімей загиблих таких осіб
Формування реєстру учасників АТО, учасників Революції
Гідності, бійців-добровольців та членів їх сімей

3.

4.

5.

6.

7.

Управління
соціального
населення
Управління
соціального
населення

Інформація за І півріччя 2018р.

2018р
та
Відшкодовано пільг за житлово-комунальні 396,72
захисту послуги (у розмірі 50%) 81 членам сімей загиблих
учасників АТО які на даний час зареєстровані та
проживають в м.Хмельницькому на суму – 99,5
тис.грн.
праці
та
Відшкодовано звільнення 940 учасників АТО від 640,7
захисту сплати за послуги з утримання будинків і споруд та
3
прибудинкових територій на суму – 231,9 тис.грн.
праці

праці

Управління праці та
соціального захисту
населення

та
Надано одноразову грошову допомогу 498 особам 1000,0
захисту на загальну суму 656,50 тис.грн., з них рішення
виконавчого комітету 72 особам на загальну суму
217,00 тис.грн.
Відшкодовано кошти у сумі 3,4 тис. грн. за
100,0
встановлення лічильників обліку спожитої води

Управління
праці
та
соціального
захисту
населення,
управління
охорони
здоров’я,
Департамент освіти та науки
Забезпечення щорічного проведення профілактичних оглядів Управління охорони здоров’я
учасникам
АТО, учасникам Революції Гідності, бійцямдобровольцям та медикаментозне забезпечення відповідно до
ПКМУ від 17.08.98р. № 1303
Забезпечення учасників АТО, учасників Революції Гідності, Управління охорони здоров’я
бійців-добровольців
пільговим
зубопротезуванням
з
використанням сучасних матеріалів (за винятком протезування з

для 1 учасника бойових дій АТО.
ЦПМСД сформовано реєстр учасників АТО,
учасників Революції Гідності, бійців добровольців та
членів їх сімей, який станом на 01.07.2018р. налічує
847 осіб

_

Профілактичні медичні огляди учасників АТО,
учасників Революції Гідності проводяться
відповідно до затверджених графіків проведення
профоглядів , виписка рецептів по Постанові КМУ
від 17.08.1998р. №1303 проводиться за зверненням
громадян
Запротезовано з використанням сучасних матеріалів
3 учасники АТО, учасники Революції Гідності

150,0

400,0

8.

9.

10.

11.

дорогоцінних металів) та слухопротезуванням
Надання планової стоматологічної допомоги з використанням
сучасних матеріалів демобілізованим учасникам АТО, учасникам
Революції Гідності, бійцям-добровольцям
Визначення потреби та забезпечення постраждалих учасників
АТО, учасників Революції Гідності санаторно-курортним
лікуванням

Управління охорони здоров’я

Стоматологічну допомогу з використанням сучасних
матеріалів надано 9 особам

Управління
праці
та
На обліку на санаторно-курортне лікування
соціального
захисту перебуває 92 учасника бойових дій АТО, в грудні
населення,
управління 2017 року подана заявка на планову кількість
охорони здоров’я
путівок (92) в Департамент соціального захисту
населення. Укладено 16 договорів на санаторнокурортне лікування учасникам АТО.

Визначення потреби та забезпечення учасників АТО, учасників Управління
праці
та
Революції Гідності технічними та іншими засобами реабілітації
соціального
захисту
населення,
управління
охорони здоров’я
Здійснення
заходів,
щодо
психологічної
реабілітації Управління
праці
та
постраждалих учасників АТО, учасників Революції Гідності
соціального
захисту
населення

12.

Проведення екскурсій для учасників АТО, учасників Революції Управління
Гідності, бійців-добровольців та членів їх сімей по історичним соціального
місцям області
населення

праці

та
захисту

13.

Розширення спектру надання соціальних послуг в рекреаційному Управління
центрі сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та соціального

праці

та
захисту

200,0

_

Звернення учасників АТО щодо забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації в
управління протягом І півріччя не надходили.

_

В Рекреаційному центрі «Берег надії», протягом
відпочинку учасників АТО, членів їх сімей,
прирівняних до них осіб а також тимчасово
вимушених
переселенців
забезпечується
психологічний супровід відпочиваючих за рахунок
роботи практичного психолога, який працює в
Центрі.
Крім того, в Центрі продовжує надаватися послуга
іпотерапії
Під час відпочинку учасників АТО та членів їх
сімей, а також прирівняних до них категорій
проводяться екскурсії як по прилеглій території, де
знаходиться Православний жіночий монастир в
с.Головченці Летичівського району Хмельницької
області, так і проводяться виїзні екскурсії до
Меджибіжської фортеці, в якій розташовано сім
музеїв, а також до Летичівського санктуарію та
пам’ятника та могила народного месника /України
Устима Кармелюка, що в смт.Летичів Хмельницької
області.
При отримані зазначених коштів плануються виїзди
до
м.Хотин
та
м.Кам»янець-Подільський,
м.Старокостянтинів а також в м.Вінниця та
м.Хмільник Вінницької області.
З 24.03. по 01.04.2018 року , в період весняних
канікул оздоровлювались учасники АТО з сім’ями в

_

40,0

_

14.

15.

16.

17.

інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег населення
надії» з метою реабілітації учасників АТО, учасників Революції
Гідності, бійців-добровольців та членів їх сімей

загальній кількості - 31 особа, в період з 26.04.по
30.04.2018 року оздоровлювались діти учасників
АТО та вимушених переселенців з м.Львів, в
загальній кількості 25 осіб, в період з 11.05 по
17.05.2018 року оздоровилось 26 учасників війни у
Афганістані з сім’ями, крім того відбулось два
літніх заїзди дітей учасників АТО, що проживають в
м.Хмельницькому в загальній кількості 50 дітей та 4
їх матерів, як супровід.

Забезпечення оздоровленням дітей, батьки яких загинули, Департамент освіти та науки,
дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в АТО управління молоді та спорту,
або під час масових акцій громадянського протесту
управління охорони здоров’я

У
позаміському
дитячому
закладі
оздоровлення
та
відпочинку
«Чайка»
Хмельницької міської ради оздоровлено
184 дитини, батьки яких є чи були учасниками
АТО, зокрема:
І зміна – оздоровлено 46 дітей;
ІІ зміна – оздоровлено 1 дитину;
2). У таборах з денним перебуванням та
мовних таборах відпочивало 137 дитини,
батьки яких є чи були учасниками АТО,
зокрема:
- у таборі з денним перебуванням
«Прибузька республіка» при Хмельницькому
палаці творчості дітей та юнацтва відпочивало
7 дітей;
- у таборах з денним перебуванням та
мовних таборах при відпочивало 130 дітей.

Забезпечення учасників АТО, учасників Революції Гідності, Управління молоді та спорту
бійців-добровольців безоплатним доступом до спортивних
споруд (спортивних залів) для організації тренувального процесу
та занять спортом
Залучення учасників АТО, бійців-добровольців (команд Управління молоді та спорту
учасників АТО) до участі у міських змаганнях з різних видів
спорту)
Оформлення соціального паспорту потреб учасників АТО, Міський центр соціальних

Станом на 1 липня управлінням молоді та спорту
оздоровлено 26 дітей .
З міського бюджету 4,8 тис.грн.; з обласного- 100,0
тис.грн, з державного - 35, 0тис грн.
Надається безоплатний доступ до комунальних
спортивних споруд
При проведенні міських змагань долучаються
команди учасників АТО, крім того фінансується
команд у всеукраїнських змаганнях
Працівниками Центру оформлено 110 паспортів

528,0

_

_

_

18.

19.

20.

учасників
Революції
Гідності,
бійців-добровольців
(за
повідомленням або особистим зверненням в міський центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді), з метою визначення
видів соціальної допомоги та надання комплексу соціальних
послуг
Надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу
учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійцівдобровольців з метою подолання (мінімізації) складних життєвих
обставин, у тому числі проведення психологічної роботи

Надання соціально-побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є
членами сімей загиблих осіб, що брали участь в АТО або під час
масових акцій громадянського протесту, та опинились у
складних життєвих обставинах (відповідно до діючого
законодавства)

служб для сім’ї, дітей та потреб учасників АТО, учасників Революції
молоді
Гідності, бійців-добровольців з метою визначення
видів соціальної допомоги та надання комплексу
соціальних послуг
Міський центр соціальних Відповідно до наказів Міністерства соціальної
служб для сім’ї, дітей та політики, розпоряджень голови ОДА, листів
молоді
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та
молоді
проводиться
профілактична
та
психологічна допомога військовослужбовцям, які
знаходяться на лікуванні (реабілітації), учасникам
АТО, учасникам Революції Гідності, бійцямдобровольцям з метою подолання (мінімізації)
складних життєвих обставин, у тому числі
проведення психологічної роботи. Протягом І-го
півріччя 2018 року проведено 10 заходів ( тренінги,
лекції, зустрічі, бесіди) для 279 чоловік (у
військовому госпіталі, в/частині А-1538, центрі
зайнятості) для даної категорії осіб.
В червні для дітей учасників АТО, які
перебувають на оздоровленні у рекреаційному
центрі «Берег надії» психологом Центру спільно з
працівниками
центру
зайнятості
проведено
вікторину під гаслом «Вчись у дружбі жити».
Міський
територіальний Величко А.В., мати загиблого Величко В.В. і
центр
соціального дружина Величко К.І. 20.06.18р. оформили
обслуговування
(надання документи на продуктові набори і мають їх забрати.
соціальних послуг)
Кушнірук О.І., дружина загиблого Кушнірук О.О.
здала документи на продуктовий набір.
Івах В.А., брат загиблого Іваха Д.А., був оповіщений
про можливість отримати послуги терцентру в
телефонній розмові. Повідомив що прийде
оформити документи на продуктовий набір.

Сприяти демобілізованим військовослужбовцям – учасникам Міський центр зайнятості
АТО, учасникам Революції Гідності у працевлаштуванні у т.ч.
шляхом професійного навчання на замовлення роботодавця та

Віхтюк Н.М., дружину загиблого Віхтюка І.В., в
телефонній розмові оповістили про можливість
отримати продуктовий набір та інші послуги
терцентру.
Працівниками міського центру зайнятості
ведеться активна робота зі сприяння у
працевлаштуванні осіб, які перемістилися з

_

_

_

тимчасово
окупованої
території
та
військовослужбовців - учасників АТО. З числа
даної категорії у центрі зайнятості перебувало
на обліку 128 осіб, з них 14 - працевлаштовані
на підприємства міста 7 осіб проходили
професійне навчання під гарантовані робочі
місця.

новостворені робочі місця з компенсацією роботодавцю ЄСВ за
працевлаштування безробітних з числа учасників бойових дій

21.

22.

23.

Надання безоплатної первинної правової допомоги учасникам
бойових дій АТО, учасникам Революції Гідності, бійцямдобровольцям та членам їх сімей
Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які
опікуються учасниками АТО, учасниками Революції Гідності та
членами сімей загиблих

Виконавчі
ради

органи

міської Безоплатну первинну правову допомогу отримують
при управліннях Хмельницької міської ради де є
юридичні відділи.
Управління
праці
та Згідно рішення координаційної ради об’єднань
соціального
захисту громадян соціального спрямування протягом І
населення
півріччя громадським організаціям було виділено
133тис.грн.
Проведення культурно-мистецьких заходів для учасників АТО, Управління
праці
та Діти учасників АТО запрошуються на всі
учасників Революції Гідності, бійців-добровольців та членів соціального
захисту загальноміські заходи.
сімей загиблих таких осіб
населення,
управління
культури і туризму

24.

Організація соціальної та професійної адаптації учасників
АТО, учасників Революції Гідності згідно постанови КМУ
від 21 червня 2017 р. № 432

Управління праці та
соціального захисту
населення

У першому півріччі 2018р. за послугами із
соціальної та професійної адаптації звернулось 178
учасників антитерористичної операції. Надано
послуг з міського бюджету на суму 499086,32 грн.

25.

Виділення житла учасникам АТО, учасникам Революції
Гідності та членам сімей загиблих таких осіб відповідно до
вимог чинного законодавства

Відділ обліку та розподілу
житлової площі

26.

Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з сімей
учасників
АТО, учасників Революції Гідності, бійцівдобровольців у закладах освіти

Департамент освіти та науки

в І півріччі 2018 року надані квартири 4 сім’ям
учасників АТО, із них 2 квартири особам з
інвалідністю ІІІ групи та 2 квартири
учасникам бойових дій.
Протягом року здійснюється постійний
психолого-педагогічний супровід вказаної
категорії дітей.
Практичними психологами шкіл проведено
індивідуальну психодіагностичну роботу на
предмет дослідження характерологічних
особливостей особистості дитини, чиї батьки
перебувають в зоні АТО, що виникають на
підґрунті змінених умов проживання. Постійно
проводиться групова психодіагностична робота
з даними дітьми в колективі класу за місячним
та річним плануванням: дослідження рівня

_
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200,0

500,0

_

_

мотивації навчання, когнітивної сфери,
визначення здібностей учнів, пізнавальної
активності, емоційної стійкості (тривожності),
рівня самооцінки, особистісної адаптованості
школяра, психічних станів підлітка, акцентуацій
характеру, вивчення особливостей
міжособистісних взаємовідносин в класних
колективах.
З дітьми та батьками зазначеної категорії, які
зазнали наслідків соціально-політичної кризи,
постійно проводиться індивідуальна та групова
(планова) консультативна робота з актуальних
питань, що стосуються: навчання, виховання,
питань адаптації, попередження насильства в
учнівському і сімейному середовищі, взаємин з
оточуючими, питань життєвого та
професійного самовизначення.
Теми лекторію для батьків «Батьківський
всеобуч» також висвітлюють питання, пов’язані
з вирішенням даної проблеми: «Збереження
психічного здоров’я дитини в умовах соціальнополітичної кризи». Систематично поновлюється
інформація на стендах «Куточок психолога»,
«Поради психолога» для усіх учасників
навчально-виховного процесу з метою
підвищення психологічної грамотності та
надання рекомендацій просвітницького
спрямування зазначеної тематики. Під час
проведення «годин психолога», також
висвітлюються актуальні питання,
розв’язуються соціально-психологічні
проблеми, які виникли в учнівському
середовищі і зокрема питання, пов’язані з
соціально-політичною кризою в країні. Діти
навчаються долати стресові, кризові стани,
сприймати складні життєві ситуації, адекватно
реагувати на труднощі.

Протягом року за результатами
психодіагностичних досліджень проведені
психолого-педагогічні консиліуми, на яких було
звернено особливу увагу на дітей, чиї батьки
беруть участь у АТО.

27.

Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах загальної Департамент
середньої освіти дітей, батьки яких загинули під час участі в науки
АТО, батьки яких є учасниками АТО або брали участь у
антитерористичній операції, із сімей учасників Революції
Гідності, які отримали ушкодження здоров’я, із сімей загиблих
під час участі в Революції Гідності, бійців-добровольців

освіти

та

28.

Забезпечення безоплатним харчуванням у закладах дошкільної Департамент освіти та науки
освіти дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО, батьки
яких є учасниками АТО або брали участь у антитерористичній
операції, із сімей учасників Революції Гідності, які отримали
ушкодження здоров’я, із сімей загиблих під час участі в
Революції Гідності, бійців-добровольців

З педагогами школи проведено психологопедагогічний семінар-практикум «Підвищення
психологічної культури учасників навчальновиховного процесу в період соціально-політичної
кризи». В рамках семінару пройшло активне
обговорення ситуації особистісного розвитку щодо
кожної дитини з категорії дітей-переселенців та
дітей, чиї батьки беруть участь у АТО.
Відповідно до рішення сорок другої сесії
Хмельницької міської ради від 17.09.2014 року № 9
«Про Порядок звільнення від сплати за харчування у
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
дітей, батьки яких загинули під час участі у
антитерористичній операції, дітей, батьки яких є
учасниками антитерористичної операції та дітей із
сімей, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної
операції» та рішення п’ятої сесії Хмельницької
міської ради від 16.03.2016 року № 23 «Про внесення
змін в рішення сорок другої сесії міської ради від
17.09.2014 року № 9 та визнання таким, що втратило
чинність рішення сорок восьмої сесії міської ради
від 04.03.2015 року № 87» у закладах загальної
середньої освіти організовано безкоштовне
харчування для 1320 учнів.

Відповідно до рішення сорок другої сесії
Хмельницької міської ради від 17.09.2014 року
№ 9 «Про Порядок звільнення від сплати за
харчування у дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах дітей, батьки яких
загинули під час участі у антитерористичній
операції, дітей, батьки яких є учасниками
антитерористичної операції та дітей із сімей,
які переміщуються з тимчасово окупованої

3354,
6

2708,
9

29.

Влаштування в дошкільні навчальні заклади дітей, батьки яких
учасники АТО, бійці-добровольці, учасники Революції Гідності,
або загинули (померли) під час участі в АТО, участі в Революції
Гідності

30.

Залучення дітей учасників АТО, учасників Революції Гідності,
бійців-добровольців до загальноміських заходів

31.

Забезпечення звільнення від сплати за навчання в початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах дітей із сімей
загиблих під час участі в АТО, дітей батьки яких є учасниками
АТО, бійцями-добровольцями , учасниками Революції Гідності,
та дітей із сімей, які переміщені з тимчасово окупованої території
та районів проведення антитерористичної операції

32.

Передбачити безкоштовне відвідування програм гастролюючих
цирків та відвідання атракціонів луна-парків дітьми із сімей
загиблих під час участі в АТО, дітьми батьки яких є учасниками
АТО, бійцями-добровольцями, учасниками Революції Гідності та

території
та
районів
проведення
антитерористичної операції» та рішення п’ятої
сесії Хмельницької міської ради від 16.03.2016
року № 23 «Про внесення змін в рішення сорок
другої сесії міської ради від 17.09.2014 року
№ 9 та визнання таким, що втратило чинність
рішення сорок восьмої сесії міської ради від
04.03.2015 року № 87» у закладах дошкільної
освіти організовано безкоштовне харчування
для 674 дітей.
Департамент освіти та науки
Діти, батьки яких беруть (брали) участь в АТО
або загинули (померли) під час участі в АТО,
бійці-добровольці, учасники Революції Гідності,
влаштовуються у заклади дошкільної освіти по
пільговій черзі.
Управління культури і
Дітей учасників АТО, учасників Революції
туризму, Департамент
Гідності, бійців-добровольців було запрошено
освіти та науки, управління на загальноміські благодійні вистави під час
молоді та спорту
новорічних та різдвяних заходів, де їм були
вручені солодощі. Відповідно до планів
виховної роботи закладів освіти діти учасників
АТО, учасників Революції Гідності, бійцівдобровольців до загальноміських заходів
залучаються до заходів як шкільних, так і
міських.
Управління
культури
і У першому півріччі 2018р. звільнено від сплати
туризму
за навчання в початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах дітей із сімей
загиблих під час участі в АТО, дітей батьки
яких є учасниками АТО – 97 учнів, на суму
49170,0 грн. Дітей із сімей, які переміщені з
тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції – 18
учнів, на суму 9230,0 грн.
Управління
культури
і У першому півріччі 2018р. цирк - шапіто
туризму
«Олімп» з 10.04.2018 по 15.04.2018 в парку
культури і відпочинку імені М.К. Чекмана

_
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_

відвідували 120 дітей із сімей загиблих під час
участі в АТО, дітьми батьки яких є учасниками
АТО, бійцями-добровольцями, учасниками
Революції Гідності та дітьми із сімей, які
переміщені з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції,
згідно представлених списків.
Забезпечення поховання загиблих (померлих) осіб, які брали СКП «Хмельницька міська
Похований один учасник АТО - Мужичук
участь в АТО (у межах вимог діючого законодавства)
ритуальна служба»
Микола Андрійович
Забезпечення догляду за могилами загиблих (померлих) осіб, які СКП «Хмельницька міська Догляд за могилами загиблих забезпечується.
дітьми із сімей, які переміщені з тимчасово окупованої території
та районів проведення антитерористичної операції, згідно
представлених списків

33.
34.

брали участь в АТО та учасників Революції Гідності

_
_

ритуальна служба»

35.

Забезпечення встановлення меморіальних дощок у навчальних Департамент освіти та
закладах, в яких навчалися загиблі (померлі) особи, які брали науки
участь в АТО, учасники Революції Гідності

36.

Передплата газет «Проскурів», «Подільські вісті» інвалідам АТО Управління
організаційноСпільно з управління праці та соціального
та членам сімей загиблих під час участі в АТО
інформаційної
роботи
та захисту
населення
передплачено
газету
контролю, управління праці та «Проскурів» 59 інвалідам АТО та 43 членам
соціального
захисту сімей загиблих під час участі в АТО на суму населення

37.

Виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва Управління
учасникам АТО, учасникам Революції Гідності та членам їх ресурсів
та
сімей (відповідно до діючого законодавства)
реформи

-

_

30,0

11281,20 коп.

38.

39.

земельних За І-ІІ квартал 2018р. було надано дозвіл на
земельної розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) – 6 учасникам АТО.
Запровадження місцевими засобами масової інформації Управління
організаційно- Програми у газеті міської ради «Проскурів»
тематичних передач, публікації матеріалів про героїчні вчинки інформаційної
роботи
та запроваджено постійні рубрики «На варті»,
учасників АТО, бійців-добровольців, учасників Революції контролю, МТРК «Місто», «Волонтерська справа», «Наш обов’язок».
Гідності
газета Хмельницької міської Опубліковано 43 тематичних матеріали.
ради «Проскурів»
У ефірі МТРК «Місто» вийшло 18 тематичних

Закупівля відзнаки «Воля та мужність» для нагородження Управління
відповідно до «Положення про Почесну відзнаку міського голови соціального
«Воля та мужність»
населення

телевізійних сюжетів, 3 тематичних передачі
радіопрограми «Віч-на-віч» та 21 тематична
інформація у радіоефірі.
праці
та Нагородження Почесною відзнакою «Воля та
захисту мужність» проводиться на підставі
розпорядження міського голови за поданням
громадських організацій, військових формувань
та добровольчих формувань і приурочується до

_

_

100,0

40.

Забезпечення 50% компенсації оплати навчання в вищих
навчальних закладах м. Хмельницького відповідно до «Порядку
забезпечення 50% компенсації оплати навчання у вищих
навчальних закладах м.Хмельницького»

Управління
соціального
населення

праці

та
захисту

41.

Здійснення будівництва (встановлення) надгробків на
могилах загиблих (померлих) учасників АТО на
кладовищах м.Хмельницького

Управління
праці
та
соціального
захисту
населення,
СКП
«Хмельницька
міська
ритуальна служба»

42.

Надання грошової компенсації учасникам АТО за належні
для отримання жилі приміщення.

43.

Розробка проекту та встановлення пам’ятника учасникам,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України

Управління праці та
соціального захисту
населення, відділ обліку та
розподілу житлової площі,
управління капітального
будівництва
Управління культури і
туризму, управління
капітального будівництва

свят: День українського добровольця (14
березня), День Героїв (23 травня), День
незалежності України (24 серпня), День
захисника України (14 жовтня). До Дня Героїв
(23 травня) отримали відзнаку -23 жителя
м.Хмельницького.
Протягом І півріччя 2018р. отримали 50%
компенсації оплати навчання у вищих
навчальних закладах м.Хмельницького 65
студентів на суму – 140 тис.грн.
Розпочато роботу по здійсненню будівництва
(встановлення) надгробків на могилах загиблих
(померлих) учасників АТО на кладовищах
м.Хмельницького – 4 надгробка (виготовлено
проектну документацію).
Управлінню капітального будівництва кошти на
надання грошової компенсації учасникам АТО
не виділялись.

300,0

200,0

5000,
00

Кошти на виготовлення проектно-кошторисної
документації на встановлення пам’ятника
учасникам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України
управлінню капітального будівництва не
виділялись.
16138,
95

Начальник управління

С.Воронецький

