
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Про внесення змін до Комплексної                          Двадцять перша позачергова  
програми соціального захисту населення                сесія сьомого скликання 
«Турбота» на період до 2020 року 
 
 
 
 

  Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на підставі статті 2.6.4. Регламенту 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 
обласної ради від 18 грудня 2015 року №1 (зі змінами та доповненнями), з 
метою посилення соціального захисту незахищених верств населення обласна 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
  Внести до Комплексної програми соціального захисту населення 

«Турбота» на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради        
від 22 грудня 2016 року № 5 (зі змінами та доповненнями, внесеними 
рішеннями обласної ради від 27 квітня 2017 року № 19, від 27 липня 2017 року 
№ 5, від 12 жовтня 2017 року № 21, від 21 грудня 2017 № 15) зміни, виклавши 
Порядок організації оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, в 
санаторно-курортних закладах учасників антитерористичної операції на сході 
України та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету у редакції, що 
додається. 

 
 
 
Голова обласної ради                                 В.В.Москаленко   



Додаток 1 
до рішення обласної ради 

            
 
 
 
 
 
 

П О Р Я Д О К 
 організації оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку,  санаторно-

курортних закладах учасників антитерористичної операції  
на сході України та членів їх сімей  

за рахунок коштів обласного бюджету 
 

1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України ”Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та з метою організації 
оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, санаторно-курортних 
закладах учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх  
сімей (далі - оздоровлення та відпочинок) відповідно до обласних програм 
соціального захисту населення. 

 
2. Право на оздоровлення та відпочинок мають: 

 
- демобілізовані учасники антитерористичної операції на сході України, 

їх дружини (чоловіки) та їх діти (віком до 18 років);  
- сім’ї загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а саме: 

дружини (чоловіки) та їх діти (віком до 18 років) або батьки загиблого                    
(померлого) учасника антитерористичної операції та їх діти ( віком до 18 років);  

- дружини (чоловіки) та їх діти (віком до 18 років) учасників 
антитерористичної операції з числа військовослужбовців, які захищають 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції 
на період оздоровлення (далі - учасники антитерористичної операції на сході 
України та члени сімей учасників антитерористичної операції), які 
зареєстровані та проживають на території Миколаївської області. 
 

На підставі довідки про склад сім’ї одинокі особи з інвалідністю внаслідок 
війни І групи, яким відповідно до висновку лікувально-профілактичного 
закладу необхідна постійна стороння допомога, мають право прибути до бази 
відпочинку, санаторно-курортного закладу із супроводжуючою особою. 
 

3. Головним розпорядником цих коштів та відповідальним виконавцем є 
департамент соціального захисту населення Миколаївської 
облдержадміністрації. 
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4. Право на оздоровлення та відпочинок визначається на підставі 

документів, що підтверджують перебування в зоні проведення АТО та  
безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України, копій 
посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, 
паспорта та ідентифікаційного коду учасника антитерористичної операції, 
паспорта та ідентифікаційного коду дружини (чоловіка), свідоцтва про шлюб, 
свідоцтва про народження дитини, посвідчення члена сім’ї загиблого 
(померлого) ветерана війни, паспорта та ідентифікаційного коду члена сім’ї 
загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції та інші документи, 
підтверджуючі родинні зв’язки. 
 

5. Збір документів, визначених у пункті 4, та формування особових справ, 
учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей, 
здійснюють департамент праці та соціального захисту населення виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради, департамент соціальних питань та 
охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради, управління соціального 
захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст 
обласного значення) рад (далі – органи соціального захисту населення).  
 

6. Послуги із оздоровлення та відпочинку учасники антитерористичної 
операції на сході України та членів їх сімей  отримують в порядку черговості із 
дати заяви в межах виділених коштів. 

7. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 
проводить оплату послуг закладів, підприємств, установ та організацій із 
оздоровлення та відпочинку учасників антитерористичної операції на сході 
України та членів їх сімей  шляхом надання грошової допомоги для компенсації 
вартості оздоровлення та відпочинку через безготівкове перерахування коштів 
санаторно-курортним закладам, закладам відпочинку Миколаївщини, які мають 
дозвіл на провадження господарської діяльності. 

Гранична вартість 1 дня оздоровлення та відпочинку становить                
350,00 грн. в розрахунку на одну особу.  

Строк перебування учасників антитерористичної операції на сході України 
та членів їх сімей на базі відпочинку, у санаторно-курортному закладі 
становить не більше 12 календарних днів. 

Учасники антитерористичної операції на сході України та члени їх сімей 
мають право вільного вибору закладу оздоровлення та відпочинку, а також за 
бажанням здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності 
суми грошової допомоги для компенсації вартості оздоровлення та відпочинку 
в обраному закладі. 
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Заклад надає органам соціального захисту населення підтвердження про 
наявність у нього дозволу на провадження господарської діяльності, 
інформацію про умови проживання, харчування на період оздоровлення та 
відпочинку та графік заїздів на оздоровлення та відпочинок. 

Органи соціального захисту населення укладають договір із закладом та 
учасниками антитерористичної операції на сході України та/або членами їх 
сімей про виплату компенсації вартості оздоровлення та відпочинку шляхом 
надання грошової допомоги (далі — договір) у розмірі, встановленому цим 
Порядком. 

Договір укладається в чотирьох примірниках (один — для департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації, другий – для органу 
соціального захисту населення, третій — для закладу, четвертий — для 
учасників антитерористичної операції на сході України та/або члена їх сімей). 
Усі примірники договору підписані департаментом соціального захисту 
населення облдержадміністрації, органами соціального захисту населення та 
учасниками антитерористичної операції на сході України та/або членами їх 
сімей і скріплені печатками департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації та органу соціального захисту населення, передаються 
зазначеним особам з метою подальшої передачі їх закладу. 

Після оздоровлення (відпочинку) учасники антитерористичної операції на 
сході України та/або члени їх сімей подають органу соціального захисту 
населення документ, який підтверджує оздоровлення та відпочинок в закладі із 
зазначенням строку перебування у ньому. 

Після надання послуг заклад подає до органу соціального захисту 
населення акт приймання-передачі послуг для складання реєстру наданих 
послуг з оздоровлення та відпочинку, на підставі якого департаментом 
соціального захисту населення облдержадміністрації проводиться безготівкове 
перерахування коштів санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку. 

Органи соціального захисту населення подають до департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації реєстри наданих послуг з 
оздоровлення та відпочинку із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові осіб, які 
отримали послуги, строку надання послуг, ціни та загальної вартості отриманих 
послуг (відповідно до договору та фактично отриманих послуг) та реквізитів 
для проведення розрахунків із закладами.  

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах 
казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням коштів 
обласного бюджету, здійснюються в установленому чинним законодавством 
порядку. 
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9. Організація оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, санаторно-

курортних закладах учасників антитерористичної операції на сході України та 
членів їх сімей можлива на умовах співфінансування за рахунок коштів  
місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 
 
 

 
Директор департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації                                      О.Р. Єльчієва 
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