
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
восьмої сесії сьомого скликання 

(третє засідання) 
 
 

12 квітня 2016 року                                                                                            № 75 
 
 
Про затвердження міської цільової Програми покращення  фізичного та 
психологічного стану учасників антитерористичної операції на 2016  рік 
 
 
      Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Закону України „Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей“, Бюджетного кодексу України, 
керуючись наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006  № 367 „Про 
затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення 
регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання“, 
рішенням п’ятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 04 
березня  2011 року „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування 
міських цільових програм, моніторингу і звітності про їх виконання та 
включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку 
населених пунктів Пирятинської міської ради“, враховуючи висновки та 
рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Затвердити міську цільову Програму покращення  фізичного та 
психологічного стану учасників антитерористичної операції на 2016  рік 
(додається). 

2. Відповідальність за ефективне використання коштів, виділених на 
виконання заходів вищезазначеної міської цільової Програми, покласти на 
відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.) 
та  Пирятинську районну організацію ветеранів (Дубецький Б.В.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та на голову постійної 
комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я 
та соціального захисту Горбачова О.В. 

 

Міський голова                                                                               О.РЯБОКОНЬ    



                                   
                                                          Додаток 

                                                                                        до рішення восьмої сесії 
                                                                                        Пирятинської міської ради 
                                                                                        сьомого скликання 
               (третє засідання) 
                                      12 квітня 2016 року № 75 
 
 
 
 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
покращення фізичного та психологічного стану 

учасників антитерористичної операції 
на 2016 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Пирятин 
2016 



I. Загальні положення 
 

Питання психологічного та фізичного стану учасників АТО  -  
надзвичайно актуальне. За аналізом українських лікарів потреба у видах 
реабілітації демобілізованих учасників АТО складає: медична реабілітація – 
59,8 %, фізична реабілітація – 29,2 %, психологічна реабілітація – 92,3 %. Так 
при наявності госпіталів ветеранів війни практично в кожній області 
спостерігається вкрай незадовільне виконання деякими областями і 
розташованими там госпіталями ветеранів війни завдань з реабілітації 
учасників АТО.  
            Верховна Рада зобов'язала військових, які брали безпосередню участь в 
АТО, пройти безкоштовну психологічну реабілітацію. Умови прописані в 
Законі України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей“, а саме: „Військовослужбовці, учасники бойових дій та 
прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції або виконували службово-
бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов'язковому порядку 
повинні пройти безкоштовну психологічну, медико-психологічну реабілітацію 
у відповідних центрах“ 
          Міська цільова Програма покращення  фізичного та психологічного стану 
учасників антитерористичної операції на 2016  рік (далі – Програма) покликана 
сприяти реалізації Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту“, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей“, Указу Президента України від 18.03.2015 року № 150/2015 
„Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 
операції“, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів. 

ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма 

Програма розроблена в умовах проведення антитерористичної операції 
(далі – АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних 
гарантій учасникам АТО, пораненим військовослужбовцям,  зокрема у частині 
поліпшення психологічного та фізичного стану зазначених категорій осіб. 

Для захисту та збереження здоров’я, учасники АТО виконували бойові 
завдання із застосуванням індивідуальних засобів захисту - бронежилетів, що 
спричинило серйозні проблеми зі здоров’ям.  

Для підтвердження статусу осіб, які мають право на покращення 
фізичного та психологічного стану за рахунок коштів міського бюджету є: 

1) довідки з військової частини (органу, підрозділу) або підприємств, 
установ, організацій, закладів, у підпорядкуванні яких перебували військові 
частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили 
службу чи працювали особи - учасники антитерористичної операції за формою, 
встановленою додатками 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України „Про 
затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення“ 



від 20 серпня 2014 року № 413, а для працівників підприємств, установ та 
організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції в районах її проведення, також документи, що були підставою для 
прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про 
направлення осіб у таке відрядження; 

2) оригіналу довідки, що видавалася командиром частини та 
затверджувалася печаткою до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 року № 413;  

3) на підставі списків, наданих структурними підрозділами Міністерства 
оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, 
Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Полтавській області тощо. 

Ця Програма - комплекс заходів, що здійснюється на міському рівні з 
метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО . 

ІII. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення вирішення нагальних питань для 
покращення фізичного та морально - психологічного стану учасників 
антитерористичної операції,  поліпшення ефективності взаємодії органів 
міського самоврядування з громадськими організаціями у сфері підтримки 
учасників АТО, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та 
поважного ставлення до учасників АТО. 

IV. Обгрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та 
джерела фінансування, строки виконання Програми 

Мету Програми передбачається досягнути шляхом: 
1) надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством; 
2) надання учасникам АТО, комплексних послуг щодо психологічної та 

фізичної допомоги; 
3) забезпечення потреб у фізичному та психологічному  обслуговуванні 

та підтримання рівня здоров'я учасників АТО, у тому числі на базі фітнес 
клубів, спортивних залів, інших закладів оздоровчого спрямування. 

Термін виконання Програми – 2016 рік. 

V. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування заходів, 
зазначених у розділі VII,  за рахунок коштів міського бюджету. 

 Учасники антитерористичної операції потребують покращення 
медичного стану через фізичні навантаження, адаптації до соціального 
середовища, психологічної допомоги. 

Результативний показник Програми - забезпечення всебічної підтримки з 
боку міської громади зазначеним категоріям громадян. 



Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального 
захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах учасників 
АТО, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії та 
адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань. 

Виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до 
владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до 
військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління. 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за виконанням Програми покладено на 
заступника міського голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та 
на голову постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної 
культури, охорони здоров’я та соціального захисту Горбачова О.В. 

 

 
Секретар міської ради                                                            Т.Г.Чайка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Додаток 1 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 
 

П А С П О Р Т 
(загальна характеристика міської цільової програми) 

 
міської цільової Програми покращення фізичного та психологічного стану учасників 

антитерористичної операції на 2016  рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми Пирятинська  міська  рада 
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 
розроблення програми 

Розпорядження  міського голови  від 18.03.2016  №  26 

3. Розробник програми Виконком  Пирятинської  міської  ради 
4. Співрозробник програми Пирятинська районна організація учасників антитерористичної 

операції -  учасників бойових дій  
5. Відповідальний виконавець програми Відділ бухгалтервького обліку та звітності виконкому міської 

ради,  Пирятинська районна організація ветеранів  
6. Учасник програми Учасники антитерористичної операції - учасники бойових дій 
7. Термін реалізації програми 2016  рік 
7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 
 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми (для 
комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього, у тому числі: 

96,0  тис. грн.   

9.1. коштів міського бюджету 96,0  тис.  грн.  
9.2 Коштів інших джерел  

 
 

Додаток 2 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 
 

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми покращення фізичного та психологічного стану 
учасників антитерористичної операції на 2016  рік 

                                                                                                                             
 

                                                                        тис. грн. 
Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання 
програми, 

тисяч гривень 
І ІІ ІІІ 

2016 рік 20__рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 
усього (тис. грн.), 

у тому числі: 

 
96,0 

     
96,0 

 
міський бюджет 

 

 
96,0 

 

     
96,0 

кошти не 
бюджетних  

джерел 

 
- 

     
- 
 

 
 

 

 



Додаток 3 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 
 

Напрями діяльності та заходи  
міської цільової Програми покращення фізичного та психологічного стану учасників 

антитерористичної операції на 2016  рік 
 

№  
 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

 

Перелік заходів 
програми 

 
 

Строк 
виконанн
я заходу 

 
 

Виконавці 
 
 
 
 

Джерела 
фінансува

ння 
 
 
 

Орієнтовні 
 обсяги  
фінансуван
ня 
(вартість),  
тис. 
гривень,  
у тому 
числі: 

Очікуван
ий 

результат 
 
 
 

1. Фізична 
реабілітація  
учасників анти 
терористичної 
операції на 
2016  рік 

Залучення  до  
фізичної 
реабілітації 
учасників анти 
терористичної 
операції на 
2016  рік 

 
 
 

2016 рік 

Виконком  
міської  ради  
 

Кошти   
міського  
бюджету 

46,0 
 
 

 
 
 

2 Психологічна 
реабілітація  
учасників анти 
терористичної 
операції на 
2016  рік  

Залучення  до  
психологічної 
реабілітації 
учасників анти 
терористичної 
операції на 
2016  рік 

2016 рік Виконком  
міської  ради  
 

Кошти   
міського  
бюджету 

50,0 
 

 

 
 

Додаток 4 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 
                

Інформація про виконання програми за 2016 рік 
 

       1.  КВКВ - 01         Головний розпорядник коштів: Виконком  Пирятинської  міської  ради 
 
       2.             Відповідальний виконавець Програми: Виконком міської ради 
 
       3.                            міська цільова Програма покращення фізичного та психологічного стану        
                                  учасників антитерористичної операції на 2016  рік,  затверджена рішенням  
                                      восьмої сесії сьомого скликання Пирятинської міської ради від 12.04.2016 № 75 
 
       4.  Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми 
 

міська цільова Програма покращення фізичного та психологічного стану учасників 
антитерористичної операції на 2016  рік 

 
№  Захід Планові обсяги фінансування, 

тис. гривень 
Фактичні обсяги фінансування, 

тис. гривень 
Стан 

виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 

Усього У тому числі Усього У тому числі 
Міський 
бюджет 

Кошти не 
бюджетних 

джерел 

Міський 
бюджет 

Кошти не 
бюджетних 

джерел 



програми) 

1 Покращення  
фізичної стану 
учасників анти 
терористичної 
операції 
(відвідування 
спорзалів, фітнес-
клубів, інших 
спортивних 
закладів) 
 

 
 

46,0 

 
 

46,0 

 
 
- 

 
 

46,0 

 
 

46,0 

 
 
- 

 

2 Покращення 
психологічного 
стану  
учасників анти 
терористичної 
операції 
(облаштування 
кімнати 
психологічної 
допомоги) 

50,0 50,0  50,0 50,0   

 
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 
Бюджетні асигнування з 

урахуванням змін 
 

Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний 
фонд 

Спецфонд Усього 
загальний 

фонд 

Загальний 
фонд 

Спецфонд Усього Загальний 
фонд 

Спецфонд 

         
                 

Додаток 5 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 
економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 
Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, 
Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації _______01_________________________________  
Код функціональної класифікації ____010116, 091209___________________ 
Код функції ____3110, 2610 _________________________________________        
 

№
  

Показники Правова 
підстава 

Відповідальний 
за проведення 

заходу 
(організація, 
управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  
на 2016  рік, 

тисяч гривень 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього 
тис. 
грн. 

В т.ч. за 
рахунок 

загального 
фонду 

бюджету 

сі
че

нь
 

Л
ю

ти
й 

Бе
ре

зе
нь

 

К
ві

те
нь

 

Тр
ав

ен
ь 

Че
рв

ен
ь 

Л
ип

ен
ь 

С
ер

пе
нь

 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
ов

те
нь

 

Л
ис

то
па

д 

Гр
уд

ен
ь 



1 Соціальні 
заходи 

Рішення      
8-ої сесії  
міської  

ради  від 
12.04.2016 

№ 75 

Виконком    
міської  ради  

 96,0 

 
 

96,0    

96
,0

 

        

                                                                           
У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

 (кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду)                                                                               
 
 
 
Провідний спеціаліст з економічних питань 
виконкому міської ради               Л.М.Тараненко 
 
 
 Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 
 
 
 
04 березня 2016 року  
 
 
                                             
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


