ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
вул. Проскурівського підпілля, 32, м. Хмельницький, 29013, тел.(0382) 79-59-59, факс 65-57-70,
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Інформація
про стан виконання Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності та членів їх сімей на 2021-2025 роки

Відповідальні
Інформація за 1 півріччя 2021р.
виконавці
Відшкодування пільг за житлово-комунальні Управління праці Протягом 1 півріччя 2021 року надано пільгу на
послуги (у розмірі 50%) членам сімей та
соціального житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих
загиблих учасників АТО/ООС, учасників захисту населення учасників АТО на загальну суму 160,34 тис.грн., для
Революції Гідності, які на даний час
101 осіб.
зареєстровані
та
проживають
в
Хмельницькій
міській
територіальній
громаді.
Відшкодування пільги на житлову послугу Управління праці Протягом 1 півріччя 2021 року надано пільгу на
учасникам антитерористичної операції, та
соціального житлову послугу учасникам АТО на загальну суму
учасникам операції об’єднаних сил, членам захисту населення 453,87 тис.грн., для 1200 осіб.
сімей загиблих (померлих) під час участі в
антитерористичній операції або операції
об’єднаних сил – мешканцям Хмельницької
міської територіальної громади (незалежно
від загальної площі житла з врахуванням
наявних пільг)
Надання одноразової матеріальної допомоги Управління праці Протягом І півріччя 2021 року надано матеріальну
учасникам АТО/ООС, учасникам Революції та
соціального допомогу з загального фонду бюджету міської
Гідності, членам їх сімей та членам сімей захисту населення територіальної громади 16212 особам на загальну суму
загиблих таких осіб
15616,80 тис. грн, з них за рішенням виконкому – 1158
особам на загальну суму 2775,50 тис. грн, в т.ч. 191
учаснику антитерористичної операції, членам їх сімей
та членам сімей загиблих під час участі в
антитерористичній операції на загальну суму 499,00
Зміст заходу

1.

2.

3.

2021р.
294,42

1284,23

4.

Формування реєстру учасників АТО/ООС, Управління праці
учасників Революції Гідності та членів їх та соціального
сімей
захисту населення

5.

Забезпечення
щорічного
проведення
профілактичних
оглядів
учасникам
АТО/ООС, учасникам Революції Гідності та
медикаментозне забезпечення відповідно до
ПКМУ від 17.08.98р. № 1303
Забезпечення
учасників
АТО/ООС,
учасників Революції Гідності пільговим
зубопротезуванням
з
використанням
сучасних
матеріалів
(за
винятком
протезування з дорогоцінних металів) та
слухопротезуванням
Надання планової стоматологічної допомоги
з використанням сучасних матеріалів
демобілізованим учасникам АТО/ООС,
учасникам Революції Гідності
Визначення потреби та забезпечення
постраждалих
учасників
АТО/ООС,
учасників Революції Гідності санаторнокурортним лікуванням

6.

7.

8.

9.

Визначення потреби та забезпечення
учасників АТО, учасників Революції
Гідності технічними та іншими засобами
реабілітації
відповідно
до
медичних
показань

10.

Здійснення заходів, щодо психологічної

Управління праці
та соціального
захисту населення

тис. грн.
Сформовано реєстр учасників АТО, учасників
Революції Гідності, бійців добровольців та членів їх
сімей, який станом на 01.07.2021р. налічує: учасників
АТО – 4623 особи; інвалідів-війни - 265 осіб; членів
сімей загиблих (померлих) – 104 особи; учасників
війни-7 осіб; Герой України-1 особа.
Учасників
Революції Гідності - 5 осіб. Отримали посвідчення
бійця-добровольця – 10 осіб.
Проведено 526 профілактичних оглядів учасникам
АТО, учасникам Революції Гідності, бійцямдобровольцям та медикаментозне забезпечення
відповідно до ПКМУ від 17.08.98р. № 1303

-

Управління
охорони здоров’я

18 осіб на суму 124,0 тис. грн

Управління
охорони здоров’я

51 особа на суму 193,1 тис.грн, в т.ч. 18 осіб які
запротезовано проходили і лікування

Управління праці
та
соціального
захисту
населення,
управління
охорони здоров’я
Управління праці
та
соціального
захисту
населення,
управління
охорони здоров’я
Управління праці

З державного бюджету у 2021 році виділено 806,90 тис.
грн на санаторно-курортне лікування учасників АТО та
учасникам
Революції
Гідності,
відшкодовано
санаторно-курортне лікування 11 учасникам АТО на
загальну суму 161,26 тис. грн.

-

На обліку в управлінні на забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації перебуває 18 учасників
АТО.

-

На базі Рекреаційного центру «Берег надії» створено

-

200,0

реабілітації
постраждалих
учасників та
соціального умови для психологічної реабілітації осіб з
АТО/ООС, учасників Революції Гідності
захисту населення інвалідністю, учасників АТО та членів їх сімей.
На базі Рекреаційного центру «Берег надії» створено
умови для психологічної реабілітації осіб з
інвалідністю, учасників АТО та членів їх сімей.
Відповідно до рішення сесії Хмельницької міської ради
від 25 січня 2019 року приміщення Рекреаційного
центру «Берег надії» збільшено на 930 квадратних
метрів і має площу 1550 метрів квадратних, воно
доповнено 55 ліжко-місцями. В новому приміщенні
Центру проведено капітальний ремонт, встановлено
сучасну систему опалення та приведено до належного
вигляду кімнати та коридори, закуплено нові меблі,
постільне, матраци, ковдри та подушки, на даний час
Центр може приймати у будь-яку пору року
щонайменше 79 відпочиваючих.
Також в 2019 році побудовано пандус довжиною 128
метрів, відповідно до сучасних будівельних норм та
стандартів, який забезпечує безперешкодний доступ до
стадіону та ігрових майданчиків Центру для осіб всіх
категорій.
Протягом 2021 року Рекреаційним центром сімейного
типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших
груп населення з обмеженими можливостями «Берег
надії»
заплановано
та
повністю
завершений
капітальний ремонт корпусу № 2 (загальна вартість
1173,0 тис. грн.), капітальний ремонт по заміні та
утепленню даху корпусів № 1 та № 2 (загальна вартість
1427,8 тис. грн.), а також завершено Нове будівництво
блочно-модульної котельні потужністю 250 кВт. Для
обігріву корпусу Центру (кошторисна вартість 2,158
мільйони грн., в результаті проведення відкритої
процедури Барський механічний завод побудував
котельню за 1,4 мільйони грн.). Також під час умов
жорсткого карантину, власними силами було замінено
34 міжкімнатих дверей нової частини корпусу, поклеїні
нові шпалери, новими розписами оздоблено стіни фойє

11.

12.

нової частини корпусу, там же виготовлено та
змонтовано натяжну стелю з сучасним освітленням.
Придбано плазмові телевізори в кожну кімнату нового
корпусу. Облаштовані нові квітники та декоративний
паркан біля них.
Реалізовано
повністю
проект
«Барвистий
Хмельницький», який виграно з участю ГО «Світ без
бар’єрів» на загальну суму 116 тис. грн. (акустична
апаратура, сучасна відеокамера та проектор). Виграно
Громадські ініціативи з проектом «Річковий драйв»,
відповідно до якого в 2021 році буде закуплено для
потреб
Центру каяки та засоби індивідуального
захисту на загальну суму 149,0 тис.грн.
На базі Рекреаційного центру «Берег надії» створено
умови для психологічної реабілітації учасників АТО та
членів їх сімей в загальній кількості 162 особи.
Протягом 2021 року було оздоровлено 92 дитини,
батьки яких є учасниками АТО. На базі Центру
проводяться тренінги лідерських якостей та заходи з
національно-патріотичного виховання підростаючого
покоління (Інклюзивна освіта, Пласт, ТК «Розвиток» і
т.д.)
Фахівці Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді здійснюють візити в сім’ї учасників АТО для
визначення їх потреб та надання необхідної допомоги.
Здійснюють оцінку потреб, повідомляють про послуги
Центру,
надають
інформаційну,
юридичну,
психологічну, гуманітарну допомогу в тому числі
сім’ям загиблих учасників АТО. Всі бажаючі сім’ї
перебувають під соціальним супроводом Центру.
Проведення екскурсій для учасників Управління праці Вперше проведено заїзд для дітей учасників АТО з
АТО/ООС, учасників Революції Гідності та та
соціального багатодітних сімей під час новорічних різдвяних
членів їх сімей по історичним місцям захисту населення канікул в кількості 37 осіб.
області
Розширення спектру надання соціальних Управління праці Під час відпочинку забезпечується постійний
послуг в рекреаційному центрі сімейного та
соціального психологічний супровід. У Центрі функціонують
типу по відновленню здоров’я дітей- захисту населення тренажерний та комп’ютерний зали, закуплено 15

-

інвалідів та інших груп населення з
обмеженими можливостями «Берег надії» з
метою реабілітації учасників АТО/ООС,
учасників Революції Гідності та членів їх
сімей

13.

14.

15.

16.

спортивних велосипедів, розроблено 2 маршрути
велосипедних
екскурсій,
введено
послугу
з
приготування кисневих коктейлів, надаються послуги
профілактичного масажу, в приміщенні Центру є
вільний доступ до Інтернету через WI-FI, кожна
кімната для відпочиваючих обладнана плазмовим
телевізором з підключенням до супутникової антени.
Придбано та використовується гра «Лазар ТАГ»(10
одиниць). На даний час фахівці Центру працюють над
впровадженням нових послуг, в тому числі надання
послуг з бджолотерапії.
Забезпечення оздоровленням дітей, батьки Департамент
Основним завданням щодо організації оздоровлення
яких загинули, дістали поранення, контузію освіти та науки, та відпочинку дітей у 2021 році є збільшення
або каліцтво під час участі в АТО/ООС або управління молоді кількості дітей, охоплених організованими формами
під час масових акцій громадянського та
спорту, оздоровлення та відпочинку, зокрема дітей, які
протесту
управління
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
охорони здоров’я У літній період на базі закладів освіти Департаменту
освіти та науки Хмельницької міської ради працювало
25 таборів оздоровлення та відпочинку.
Забезпечення
учасників
АТО/ООС, Управління
Доступ до спортивних споруд відкритий
учасників Революції Гідності, бійців- молоді та спорту
добровольців безоплатним доступом до
спортивних споруд (спортивних залів) для
організації тренувального процесу та занять
спортом
Залучення учасників АТО/ООС (команд Управління
У лютому команди брали участь у міському турнірі з
учасників АТО/ООС) до участі у міських молоді та спорту
баскетболу серед ветеранів пам’яті Героїв Крут та у
змаганнях з різних видів спорту)
червні у відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з
дуатлону та триатлону . Уперше проводились змагання
на відкритій воді «Khmelnytskyi Love Island Swim», де
взяли участь учасники АТО/ООС на безкоштовній
основі
Оформлення акту оцінки потреб учасників Міський
центр Оформлено 5 актів оцінки потреб сімей, у яких є
АТО/ООС, учасників Революції Гідності (за соціальних служб учасники антитерористичної операції
повідомленням або особистим зверненням в для сім’ї, дітей та Проведено 57 консультації щодо соціальної інтеграції
міський центр соціальних служб для сім’ї, молоді
та адаптації учасників антитерористичної операції в
дітей та молоді), з метою визначення видів
суспільстві.

-

-

-

17.

18.

19.

соціальної допомоги та надання комплексу
соціальних послуг
Надання соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу учасників АТО/ООС,
учасників Революції Гідності
з метою
подолання (мінімізації) складних життєвих
обставин.

Міський
центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

Організація зустрічей учасників АТО/ООС з Міський центр по
дітьми та підлітками у клубах за місцем роботі з дітьми та
проживання
підлітками за
місцем
проживання
Надання
соціально-побутових
послуг Міський
самотнім пенсіонерам, які є членами сімей територіальний
загиблих осіб, що брали участь в АТО/ООС центр соціального
або під час масових акцій громадянського обслуговування
протесту, та опинились у складних життєвих (надання
обставинах
(відповідно
до
діючого соціальних
законодавства)
послуг)

Протягом звітного періоду року соціальною роботою
охоплено 13 сімей, (в них виховується 17 дітей), де є
військовослужбовці, які побували у зоні проведення
антитерористичної операції.
Відповідно до наказів Міністерства соціальної
політики, розпоряджень голови ОДА, листів обласного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
проводиться профілактична та психологічна допомога
переселенцям, які тимчасового проживають у нашому
регіоні та військовослужбовцям, які знаходяться на
лікуванні (реабілітації).
Провідні психологи взяли участь у форумі «Практика,
досвід роботи та перспективи надання соціальнопсихологічної допомоги учасникам бойових дій
АТО/ООС та членами їх родин» на платформі ZOOM.
-

-

На обліку в Хмельницькому міському територіальному
центрі перебуває на обліку 11 осіб, які є членами сімей
учасників АТО (3 особи у відділення соціальної
допомоги вдома, 8 осіб у відділенні денного
перебування та адресної допомоги).
Послугу догляду вдома отримують 3 особи, які
перебувають на обліку у відділення соціальної
допомоги вдома ( Міщенко Г.І – мати учасника АТО,
Борщевський М.С. - батько учасника АТО, Бігус Д.С. –
батько учасника АТО)
Допомогу у вигляді продуктових наборів:
у 2020 році – 4 особи. (Величко А.В. – мати учасника
АТО, Бігус Д.С. – батько учасника АТО, Майор Г.Д. –
мати учасника АТО, Борщевський М.С. - батько
учасника АТО)

-

20.

21.

22.

23.

Сприяти
демобілізованим
військовослужбовцям
–
учасникам
АТО/ООС, учасникам Революції Гідності у
працевлаштуванні
у
т.ч.
шляхом
професійного навчання на замовлення
роботодавця та новостворені робочі місця з
компенсацією
роботодавцю
ЄСВ
за
працевлаштування безробітних з числа
учасників бойових дій
Надання безоплатної первинної правової
допомоги
учасникам бойових дій
АТО/ООС, учасникам Революції Гідності та
членам їх сімей
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям, які опікуються учасниками
АТО/ООС, учасниками Революції Гідності
та членами сімей загиблих
Проведення культурно-мистецьких заходів
для
учасників
АТО/ООС,
учасників
Революції Гідності та членів сімей загиблих
таких осіб

Міський
зайнятості

центр 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 235
осіб, з них 52 - працевлаштовані на підприємства міста;
8 осіб проходили професійне навчання під гарантовані
робочі місця, 1 - за сприяння служби зайнятості
започаткувала власну справу.
Виконавчі органи Безоплатну первинну правову допомогу отримують
міської ради
при управліннях Хмельницької міської ради де є
юридичні відділи.

-

Управління праці Згідно рішення координаційної ради об’єднань
та
соціального громадян соціального спрямування протягом 2021р.
захисту населення 6 громадським організаціям було виділено 98 тис.грн.

250,0

Управління праці
та
соціального
захисту
населення,
управління
культури
і
туризму

250,0

Проведено цикл просвітницьких заходів, приурочених
до Дня Героїв Небесної Сотні: відбувся Марш Героїв
покладання квітів до пам’ятника Героїв Небесної
Сотні, Відкриття виставки фотографії до Дня Героїв
Небесної Сотні (Музей – студія фотомистецтва),
Театралізоване драматичне дійство «Монологи війни.
Жінки», Вечір української патріотичної пісні «Ми
українці» в міському будинку культури. До Дня
пам’яті Героїв Небесної Сотні в лютому 2020 року у
центральній міській бібліотеці відбулася «Жива
бібліотека», «Майдан: історії, які потрібно знати».
До Дня Героїв бібліотеки організували патріотичні
відеочитання за книгою Станіслави Старостіної «Ти –
Герой України» (бібліотеки-філії №№2,3,7,8,11,13,
Центральна бібліотека). Відзняті відеоролики про
загиблих героїв-хмельничан та розміщені на сайті
бібліотеки та у соц. мережах, саме: про Артема Мазура,
Дмитра Пагора, Людмилу Шеремет, Євгенія
Зеленського, Дмитра Іваха, Вадима Шалатовського,
Назара Якубовського.

-

24.

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

Управління праці
та соціального
захисту населення

25.

Виділення житла учасникам АТО/ООС,

Відділ обліку та

До Дня Гідності та Свободи в листопаді 2020р.
бібліотеки міста провели: історичний екскурс
«Схилімо голови в скорботі» (онлайн), ютуб канал у
філії №8;відео калейдоскоп персоналій "Лицарі
героїчної звитяги" у філії №11;полиця пам’яті
«Свобода. Гідність. Україна.» у філії №14
memory-time «Майдан… Шлях до свободи» у філії
№15; патріотична година «Майдан Гідності – нескорені
герої» у філії №6;години пам`яті «Пам`ятай їх вчинок і
обличчя» у філії №6, «Україна гідна свободи» у філії
№4;інформаційний огляд «Сила нескорених» у філії
№12;інформаційний день «У серці Бог, Україна,
свобода!»
(нові
видання
героїко-патріотичної
тематики) відеоролик онлайн у філії №2; революційна
хроніка «Події, які змінили історію нашої країни»
відеоролик онлай у філії №2; книжкові виставки «Вони
загинули, щоб жила Україна» у філії №4; «Вільні
творять майбутнє» ЦБ, «Україна – це територія
гідності і свободи» у філії №13.
До Дня Збройних Сил України в грудні бібліотеки
міста провели: патріотичну годину «Сила духу
мужності і краси» за участю капітана безпілотної
авіації Збройних сил України, добровольця АТО А.
Бірукау філії №4; віртуальні книжкові виставки
«Мужні. Сильні. Безстрашні!» у філії №14 та «Синам
Україну захищати» у філії №8.
Протягом І півріччя 2021 року відповідно до постанови
КМУ від 21.06.2017 року № 432 звернулося 176
учасників АТО про надання послуг із соціальної та
професійної адаптації.
На отримання послуг з соціальної та професійної
адаптації з міського бюджету виділено 476,49 тис.грн,
проплочено 32 договори на загальну суму 341,71
тис.грн, з державного бюджету виділено 737,91
тис.грн, укладено та проплачено 35 договорів на
загальну суму 243,70 тис. грн.
За рахунок житла територіальної громади міста, надано

574,9

-

26.

учасникам Революції Гідності та членам
розподілу
сімей загиблих таких осіб відповідно до
житлової площі
вимог чинного законодавства
Здійснення
психолого-педагогічного Департамент
супроводу дітей з сімей учасників освіти та науки
АТО/ООС, учасників Революції Гідності у
закладах освіти

дві квартири сім’ям учасників АТО
Протягом року здійснюється постійний психологопедагогічний 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 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 соціально-політичної 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

-

27.

Забезпечення безоплатним харчуванням у Департамент
закладах загальної середньої освіти учнів, освіти та науки
батьки яких загинули під час участі у
АТО/ООС, батьки яких були учасниками
АТО/ООС і померли; батьки яких є
учасниками АТО/ООС або брали участь у
АТО/ООС; із сімей учасників Революції
Гідності,
які
отримали
ушкодження
здоров’я, факт участі яких встановлено
Міжвідомчою
комісією
з
питань
встановлення факту участі осіб у Революції
Гідності; із сімей загиблих під час участі в
Революції Гідності

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.
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
2396 учнів.

2029,6

28.

Забезпечення безоплатним харчуванням у Департамент
закладах дошкільної освіти вихованців із освіти та науки
сімей, батьки яких загинули під час участі у
АТО/ООС, батьки яких були учасниками
АТО/ООС і померли; батьки яких є
учасниками АТО/ООС або брали участь у
АТО/ООС; із сімей учасників Революції
Гідності,
які
отримали
ушкодження
здоров’я, факт участі яких встановлено
Міжвідомчою
комісією
з
питань
встановлення факту участі осіб у Революції
Гідності; із сімей загиблих під час участі в
Революції Гідності

29.

Влаштування в дошкільні навчальні заклади
дітей, батьки яких учасники АТО, бійцідобровольці, учасники Революції Гідності,
або загинули (померли) під час участі в
АТО, участі в Революції Гідності
Залучення дітей учасників АТО, учасників
Революції Гідності, бійців-добровольців до
загальноміських заходів

30.

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», рішення сорок другої сесії
Хмельницької міської ради від 17.06.2020 року № 24
«Про внесення змін в рішення сорок другої сесії
міської ради від 17.09.2014 року № 9» у закладах
дошкільної
освіти
організовано
безкоштовне
харчування для 1099 дітей.
Департамент
Діти, батьки яких беруть (брали) участь в АТО або
освіти та науки
загинули (померли) під час участі в АТО, бійцідобровольці,
учасники
Революції
Гідності,
влаштовуються у заклади дошкільної освіти по
пільговій черзі.
Управління
Відповідно до плану роботи відділу позашкільної
культури і
освіти та виховної роботи Департаменту освіти та
туризму,
науки та планів виховної роботи закладів загальної
Департамент
середньої освіти діти залучалися до заходів як
освіти та науки,
шкільних, так і загальноміських, а саме:
управління молоді у січні 2021 року відвідували благодійні вистави під
та спорту
час різдвяних свят;
у лютому долучалися до акції «Янголи пам’яті» до дня
пам’яті Героїв Небесної Сотні; брали участь у зйомці
відеопрограми «За Україну нас вбивають, брате мій!»;
у березні 2021 року відвідували захід «За покликом
небайдужого серця» до Дня українського добровольця,

2046,5

-

30,0

організованого архівним відділом Хмельницької
міської ради;
у травні 2021 року брали участь у марші Героїв у
рамках відзначення Дня Героїв; у заходах до Дня
Європи; відвідали виставку Львівського історичного
музею «Історії життя Герої небесної сотні. Освітяни»; б
у червні 2021 року відвідали інклюзивний дитячий
модний показ «Окрилені Ангели» до Дня захисту дітей.
Упродовж І півріччя відвідували Моно-театр «Кут» у
рамках проєкту «Молода еліта міста».
31.

32.

33.

34.

Забезпечення звільнення від сплати за
навчання в початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах дітей із
сімей загиблих під час участі в АТО/ООС,
дітей батьки яких є учасниками АТО/ООС,
учасниками Революції Гідності, та дітей із
сімей, які переміщені з тимчасово
окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції
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, бійцямидобровольцями,
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 участь в
АТО/ООС (у межах вимог діючого
законодавства)
Забезпечення догляду за могилами загиблих
(померлих) осіб, які брали участь в
АТО/ООС та учасників Революції Гідності

Управління
культури
туризму

і

Управління
культури
туризму

Протягом звітного періоду в зв’язку із встановленням
і карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2
гастролей цирків та луна – парків не відбувалось.

100,0

СКП
«Хмельницька
міська ритуальна
служба»
СКП
Догляд за могилами загиблих забезпечується.
«Хмельницька
міська ритуальна
служба»

-

-

-

35.

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

36.

Передплата газети «Проскурів» інвалідам
АТО/ООС та членам сімей загиблих під час
участі в АТО/ООС

37.

Виділення
земельних
ділянок
для
індивідуального будівництва учасникам
АТО/ООС, учасникам Революції Гідності та
членам їх сімей (відповідно до діючого
законодавства)
Запровадження місцевими засобами масової
інформації тематичних передач, публікації
матеріалів про героїчні вчинки учасників
АТО/ООС, учасників Революції Гідності

38.

На честь Бігуса Богдана Дмитровича 16.02.2021 року
відбулося відкриття меморіальної дошки на фасаді
Хмельницького навчально-виховного комплексу № 4
(рішення виконавчого комітету (рішення виконавчого
комітету
Хмельницької
міської
ради
від
27.08.2020 № 655).
На честь Кондратюка Максима Володимировича
26.05.2021 року відбулося відкриття меморіальної
дошки на фасаді спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 7 міста Хмельницького
(рішення виконавчого комітету (рішення виконавчого
комітету
Хмельницької
міської
ради
від
27.08.2020 № 655).
На честь Кушніра Юрія Миколайовича 26.05.2021 року
відбулося відкриття меморіальної дошки на фасаді
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 7 міста Хмельницького (рішення виконавчого
комітету (рішення виконавчого комітету Хмельницької
міської ради від 27.08.2020 № 655).
Управління
Спільно з управління праці та соціального захисту
організаційнонаселення передплачено газету «Проскурів» 156
інформаційної
особам: інвалідам АТО та членам сімей загиблих під
роботи
та час участі в АТО.
контролю,
управління праці
та
соціального
захисту населення
Управління
земельних
ресурсів
та
земельної
реформи
Управління
У газеті «Проскурів» опубліковано 22 тематичні
організаційноматеріали. У ефірі МТРК «Місто» вийшло 16
інформаційної
тематичних телевізійних сюжетів та 11 тематичних
роботи
та інформацій у радіоефірі. МТРК «Місто» з нагоди Дня
контролю, МТРК Героїв.

-

60,0

-

-

39.

40.

41.

42.

43.

«Місто»,
газета 12 інформаційних матеріалів опубліковано на
Хмельницької
офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.
міської
ради
«Проскурів»
Закупівля відзнаки «Воля та мужність» для Управління праці Нагородження Почесною відзнакою «Воля та
нагородження відповідно до «Положення та
соціального мужність» проводиться на підставі розпорядження
про Почесну відзнаку міського голови захисту населення міського голови за поданням громадських організацій,
«Воля та мужність»
військових формувань та добровольчих формувань і
приурочується до свят: День українського добровольця
(14 березня), День Героїв (23 травня), День
незалежності України (24 серпня), День захисника
України (14 жовтня). Протягом І півріччя 2021 року
отримали відзнаку – 38 Хмельничан.
Забезпечення 50% компенсації оплати
Управління праці Протягом 2021 р. отримали 50% компенсації оплати
навчання в вищих навчальних закладах м.
та
соціального навчання
у
вищих
навчальних
закладах
Хмельницького відповідно до «Порядку
захисту населення м.Хмельницького 51 студент на суму – 187 тис. грн.
забезпечення 50% компенсації оплати
навчання у вищих навчальних закладах м.
Хмельницького»
Здійснення будівництва (встановлення)
Управління праці Здійснюється виготовлення проектно-кошторисної
надгробків на могилах загиблих (померлих) та
соціального документації для будівництва надгробка на могилі
учасників АТО/ООЧС на кладовищах м.
захисту
загиблого (померлих) учасника АТО (1 надгробок)
Хмельницького
населення, СКП
«Хмельницька
міська ритуальна
служба»
Надання грошової компенсації учасникам
Управління праці АТО/ООС за належні для отримання жилі
та соціального
приміщення
захисту
населення, відділ
обліку та
розподілу
житлової площі,
управління
капітального
будівництва
Розробка проекту та встановлення
Управління
-

150,0

400,0

100,0

2500,0

2500,0

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

44.

культури і
туризму,
управління
капітального
будівництва ,
управління
архітектури та
містобудування
Забезпечення житлом на умовах спів
Відділ обліку та
фінансування учасників бойових дій, осіб з
розподілу
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та
житлової площі,
бійців-добровольців, які брали
управління праці
безпосередню участь в антитерористичній
та соціального
операції, забезпеченні ії проведення і захисті захисту населення
незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України
Начальник управління

-

1400,0

Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

