
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

від 27.01.2021 № 4/VIII-156 

м. Краматорськ      

Про  затвердження  міської   Програми 
щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) деяких категорій осіб, 
які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України на 

2021-2023 роки 
 

З метою забезпечення соціальної, медичної, матеріальної підтримки деяких категорій 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на 

виконання Закону України від  22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» (зі змінами), Указу Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 

«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» (зі 

змінами), керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити міську Програму щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) деяких категорій осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на 2021-2023 
роки (далі – Програма, додається). 

 
2. Структурним підрозділам міської ради, підприємствам, організаціям та установам 

міста забезпечити виконання заходів з реалізації міської Програми щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України на 2021-2023 роки (далі –Заходи, додаток до Програми). 
 
3. Виконавцям Заходів щопівроку до 5 числа надавати управлінню праці та 

соціального захисту населення інформацію про хід виконання заходів Програми. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на Катальнікову О.Г. – заступника 

міського голови. 
 

Міський голова                        О.В. Гончаренко        

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
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                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                 рішення міської ради   

27.01.2021 № 4/VIII-156 

   
Міська Програма 

щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації,  
професійної підготовки (перепідготовки) деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України  
на 2021-2023 роки 

 
 

І. Паспорт міської Програми 
 

1. Назва: 
Міська програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на 2021-2023 роки (далі – 
Програма). 

 
2. Підстава для розроблення: 

Закон України  від 22.10.1993 №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), Указ Президента України від 

18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.06.2017 №432 «Про затвердження Порядку  організації соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників 

Революції Гідності» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 

№1057 «Про затвердження Порядку  проведення психологічної реабілітації постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали 

заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» (зі змінами), Постанова Кабінету 

Міністрів України від 31.03.2015 №200 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням» 
(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2007 №1445 «Про 

затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих 

учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни» (зі змінами), Постанова 

Кабінету Міністрів України від 03.05.2012 №321 «Про Порядок забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані 

технічні засоби реабілітації, перелік таких засобів» (зі змінами), Постанова Кабінету 

Міністрів України від 18.04.2018 «Порядок виплати грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України» (зі змінами). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2015-%D0%BF#n8
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280-2018-%D0%BF/print1479125436773773#n35
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280-2018-%D0%BF/print1479125436773773#n35
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280-2018-%D0%BF/print1479125436773773#n35
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3. Розробник: 
Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради (далі- 

управління). 
 
4. Термін реалізації Програми: 
2021-2023 роки. 
 

ІІ. Загальна характеристика Програми  
 

В основу реалізації міської Програми медичного, соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) деяких категорій осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на 2021-2023 
роки покладено принцип об’єднання зусиль і ресурсів органів державної влади всіх рівнів, 
місцевого самоврядування, закладів освіти, культури, громадських об’єднань та інших 

організацій для вирішення нагальних потреб  учасників бойових дій, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь  в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, 
постраждалих учасників Революції Гідності (далі – АТО та/або ООС), які гостро потребують 

соціального захисту. 
Програмою передбачено заходи, що здійснюються на місцевому рівні, з метою 

фінансової, соціальної, медичної, психологічної підтримки, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників АТО та/або ООС, сприяння вирішенню їх соціально-побутових 

проблем. 
 

ІІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 
 
В умовах соціально-політичної ситуації в країні та перебігу останніх воєнних подій 

громадяни виступили на захист Конституційного ладу, незалежності та суверенітету України 

та стали учасниками бойових дій АТО/ООС.  
На обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, м. 

Краматорськ перебуває 1528 учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь  в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, постраждалих учасників Революції 

Гідності.  
В умовах сьогодення, саме зазначені категорії населення потребують підвищеної уваги 

з боку владних структур, органів місцевого самоврядування, державних установ та 

організацій міста. Зокрема, у наданні їм соціальної підтримки, правової допомоги, 

здійснення соціального супроводу, надання допомоги у вирішенні соціально-побутових 

питань, поліпшення фінансово-матеріального стану, забезпечення їх психологічної 

підтримки та оздоровлення.  
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IV. Мета Програми 
 

Однією з найважливіших складових соціальної реабілітації є відновлення 

соціального статусу учасників АТО та /або ООС. 
Програму розроблено з метою: 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації з 

питань соціального захисту пільгових категорій громадян; 
надання пільг зі сплати житлово-комунальних послуг, поліпшення житлових умов; 
надання учасникам АТО та /або ООС психологічної та медичної допомоги; 
надання учасникам АТО та/або ООС соціальної та професійної адаптації, санаторно-

курортного оздоровлення; 
забезпечення учасників АТО та/або ООС технічними та іншими засобами реабілітації; 
надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади та 

внутрішньо переміщеним особам – учасникам бойових дій з числа учасників 

антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, які зареєстровані у м. 

Краматорськ, демобілізованим, звільненим в запас, звільненим з контрактної служби 

Збройних Сил України (чи інших військових формувань) особам, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; 
надання щорічної одноразової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань»; 
надання за рахунок міського бюджету одноразової матеріальної допомоги ветеранам 

війни з числа учасників АТО та/або ООС та членам сімей загиблих зазначеної категорії , 
тощо. 

 
V. Шляхи виконання Програми 

 
Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем, зменшення 

соціальної напруги серед учасників АТО та/або ООС та членів їх родин шляхом підвищення 

рівня соціального захисту учасників АТО та/або ООС.  
Для досягнення основної мети Програми розроблено заходи щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 
(перепідготовки) деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України на 2021-2023 роки (далі - Заходи, додаток до Програми). 
 

VІ. Джерела фінансування 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів всіх видів бюджету, що 

передбачаються на відповідний бюджетний рік для надання допомоги. 
 

VIІ. Очікуваний результат 
 

Поліпшення матеріального, соціального, психологічного захисту учасників АТО 
та/або ООС, підтримання їх належного морально-психологічного стану, отримання 
професійної адаптації, роз’яснення законодавства, поліпшення ефективності взаємодії 
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органів місцевого самоврядування з організаціями, державними установами та 

підприємствами міста, іншими  юридичними особами у сфері підтримки. 
 
 
 

VIIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 
Контроль за ходом виконання Програми покладено на управління, яке інформує 

виконком міської ради щопівроку до 15 числа про хід виконання Заходів. 
Відповідальні за координацію та організаційне забезпечення щопівроку до 5 числа 

надають управлінню інформацію про хід виконання Заходів.  
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                               І.І.Сташкевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         



 

Додаток до Програми 
 

Заходи з реалізації міської Програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, 
 психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) деяких категорій осіб,  

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 
 на 2021-2023 роки 

 
№ з/п Зміст заходу Відповідальні за координацію та 

організаційне забезпечення 
Очікувальні результати 

1 2 3 4 
1 Надання статусу учасника війни, особи з інвалідністю 

внаслідок війни, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів 

управління праці та соціального 

захисту населення 
надання статусу 

2 Надання разової грошової допомоги ветеранам війни, 

особам, на яких поширюється дія Законів України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і 

«Про жертви нацистських переслідувань» 
 

управління праці та соціального 

захисту населення 
матеріальна допомога ветеранам 

війни, особам, на яких 

поширюється дія Законів України 

3 Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям 

територіальної громади та внутрішньо переміщеним 

особам – учасникам бойових дій з числа учасників 

антитерористичної операції в Донецькій та Луганській 

областях, які зареєстровані у м. Краматорськ, 
демобілізованим, звільненим в запас, звільненим з 

контрактної служби Збройних Сил України (чи інших 
військових формувань особам, які захищали незалежність, 

управління праці та соціального 

захисту населення 
надання додаткової матеріальної 

підтримки 
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суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, 

у здійсненні заходів із забезпечення на4ціональної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів 
4 Надання за рахунок міського бюджету одноразової 

матеріальної допомоги ветеранам війни з числа учасників 

АТО та/або ООС та членам сімей загиблих зазначеної 

категорії 

управління праці та соціального 

захисту населення 
надання додаткової матеріальної 

підтримки 

5 Забезпечення надання пільг відповідно до Законів України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», постанов Кабінету Міністрів України з питань 

соціального захисту учасників АТО та/або ООС 

управління праці та соціального 

захисту населення 
забезпечення виконання 

законодавства щодо гарантій і 

пільг ветеранів війни 

6 Надання послуг соціальної та професійної адаптації 
учасникам АТО та/або ООС 

управління праці та соціального 

захисту населення 
соціальна та професійна адаптація 

7 Надання послуг із психологічної реабілітації учасникам 

АТО та/або ООС 
управління праці та соціального 

захисту населення 
психологічна реабілітації 

8 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням або 

одержання компенсації вартості самостійного санаторно-
курортного лікування 

управління праці та соціального 

захисту населення 
оздоровлення пільгової категорії 

громадян 

9 Забезпечення оздоровлення дітей осіб, визнаних 

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 
частини першої статті 6 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

управління праці та соціального 

захисту населення 
оздоровлення дітей пільгової 

категорії громадян 

10 Забезпечення оздоровлення дітей, один із батьків яких 

загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО та/або 

ООС, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних у районі проведення АТО та/або ООС, а також 

внаслідок захворювання, одержаного у період участі АТО 

та/або ООС 

управління праці та соціального 

захисту населення 
оздоровлення дітей пільгової 

категорії громадян 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
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1 2 3 4 
11 Забезпечення технічними засобами реабілітації, 

протезування та ортезування учасників АТО та/або ООС 
управління праці та соціального 

захисту населення 
соціальна реабілітація, адаптація 

та контроль за обліком даних по 

проблемах інвалідності 
12 Надання безоплатних ритуальних послуг на поховання 

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих 

учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю 

внаслідок війни 

управління праці та соціального 

захисту населення 
вшанування осіб пільгової 

категорії громадян 

13 Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання 

житла 
управління праці та соціального 

захисту населення 
поліпшення житлових  умов 

14 Забезпечення компенсаційних виплат за перевезення 

учасників АТО та/або ООС 
управління праці та соціального 

захисту населення 
соціальний захист громадян, які 

мають право пільгового проїзду 

згідно діючого законодавства 
15 Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з питань соціального захисту учасників АТО та/або 

ООС та членів сімей загиблих зазначеної категорії 

управління праці та соціального 

захисту населення 
інформаційна підтримка та 

роз’яснення законодавства 

16 Забезпечення ведення реєстрів учасників АТО та/або ООС і 
членів їх сімей з метою надання медичної допомоги 

відділ охорони здоров’я системний та своєчасний підхід до 

надання медичної допомоги 
17 Надання медичної допомоги учасникам АТО та/або ООС та 

членам їх сімей при амбулаторних та стаціонарних станах 

на пільгових умовах згідно норм чинного законодавства 

відділ охорони здоров’я покращення стану здоров’я та 

якості життя   

18 Проведення безкоштовного комплексного медичного 

огляду в медичних закладах міста для учасників АТО 

та/або ООС, які зареєстровані у м.Краматорськ для 

раннього виявлення захворювань та вчасного надання 

медичної допомоги 

відділ охорони здоров’я виявлення захворювань на ранніх 

стадіях з метою своєчасного 

надання медичної допомоги 

19 Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей 

дошкільного та шкільного віку із сімей АТО та/або ООС 
управління освіти створення умов для покращення 

психолого-педагогічного стану 

дітей дошкільного та  шкільного 

віку  
20 Проведення зустрічей дошкільників та учнів закладів 

освіти з учасниками АТО та/або ООС 
управління освіти підняття патріотичного духу 

дошкільнят, учнів та молоді, 
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збереження історичної пам’яті, 

вшанування мужності та героїзму 
1 2 3 4 
21 Проведення відкритих виховних та класних годин, які 

присвячені вшануванню пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України 
 

управління освіти підняття патріотичного духу 

дошкільнят, учнів та молоді, 

збереження історичної пам’яті, 

вшанування мужності та героїзму 

22 Проведення днів відкритих дверей та екскурсій до 81 

дисантно-штурмової бригади та до військової частини 

А2120, присвячених до Дня Захисника України 

управління освіти підняття патріотичного духу 

дошкільнят, учнів та молоді, 

збереження історичної пам’яті, 

вшанування мужності та героїзму 
23 Проведення круглих столів, спортивних змагань учнів 

закладів загальної середньої освіти з учасниками АТО 

та/або ООС на державні свята та ювілейні дати 

управління освіти підняття патріотичного духу 

дошкільнят, учнів та молоді, 

збереження історичної пам’яті, 

вшанування мужності та героїзму 
24 Забезпечення співпраці військових частин та військкоматів 

і державної служби зайнятості щодо проведення подальшої 

роботи з демобілізованими військослужбовцями, з 

учасниками АТО та/або ООС, які потребують сприяння у 

працевлаштуванні 

Краматорський міський центр 

зайнятості 
сприяння зайнятості та легалізація 

трудових відносин 

25 Забезпечення організації та проведення для 

демобілізованих військослужбовців, учасників АТО та/або 

ООС спеціальних семінарів та тренінгів, що мотивують до 

вибору цивільної професії 

Краматорський міський центр 

зайнятості 
сприяння зайнятості та легалізація 

трудових відносин та зменшення 

випадків порушення вимог 

законодавства про працю та 

зайнятість пільгової категорії 

громадян 
26 Забезпечення працевлаштування демобілізованих 

військовослужбовців, учасників АТО та/або ООС на 

вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з 

виплатою в установленому порядку єдиного внеску 

роботодавцями, відповідно до ст.26,27 Закону України 

«Про зайнятість населення», та сприяння започаткуванню 

власної справи, шляхом здійснення в установленому 

Краматорський міський центр 

зайнятості 
сприяння зайнятості та легалізація 

трудових відносин та зменшення 

випадків порушення вимог 

законодавства про працю та 

зайнятість пільгової категорії 

громадян 
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порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю, для 

організації підприємницької діяльності 
27 Підвищення конкурентоспроможності на ринку праці 

шляхом видачі учасникам АТО та/або ООС ваучерів на 

перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації 

Краматорський міський центр 

зайнятості 
підвищення 

конкурентоспроможності на ринку 

праці для подальшого 

працевлаштування 
28 Розміщення у приміщеннях військкоматів інформаційних 

матеріалів та нормативно-правових актів з питань 

зайнятості та соціального захисту на випадок безробіття, їх 

постійна актуалізація 

Краматорський міський центр 

зайнятості 
підвищення інформованості 

демобілізованих учасників АТО 

та/або ООС  

29 Організація співпраці з громадськими організаціями АТО 

та/або ООС щодо патріотичного виховання молоді 
управління з гуманітарних 

питань 
формування у молоді 

патріотичних почуттів та активної 

життєвої позиції 
30 Організація експозицій, виставок, композицій тощо, 

присвячених учасникам АТО та/або ООС 
управління з гуманітарних 

питань 
залучення до культурних та 

просвітницьких заходів 
31 Організація безкоштовного відвідування учасниками АТО 

та/або ООС концертів, екскурсій, вистав та інших масових 

культурних заходів, що проводяться комунальними 

закладами культури 

управління з гуманітарних 

питань 
залучення до культурних та 

просвітницьких заходів 

32 Формування експозиції з обов’язковим представленням 

інформації про героїв АТО та/або ООС, волонтерів, 

громадян, які зробили значний внесок у зміцненні 

обороноздатності України 

управління з гуманітарних 

питань 
вшанування пам’яті 

33 Сприяння залученню учасників АТО та/або ООС до участі 

у проведенні в закладах культури заходів з військово-
патріотичного виховання 

управління з гуманітарних 

питань 
формування у молоді 

патріотичних почуттів та активної 

життєвої позиції 
34 Встановлення меморіальних дошок загиблим краматорцям 

– учасникам АТО та/або ООС 
управління з гуманітарних 

питань 
вшанування пам’яті  

35 Організація тренувань з видів спорту і проведення 

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів 

учасників АТО та/або ООС 

управління з гуманітарних 

питань 
спортивно-оздоровчий досуг та 
психологічне розвантаження 

 


