
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

____15.08.2018_____                                                                                                   №_278__ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про  створення комісії з питань соціальної 

підтримки учасників антитерористичної  

операції, членів їх сімей, членів  

сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, 

мобілізованих та демобілізованих  

військовослужбовців 

 

          Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», Указу Президента України від 18.03.2015 року №150/2015 

«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 

операції», ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування” з метою надання 

всебічної допомоги та оперативного вирішення матеріально-побутових, 

соціальних, медичних та інших питань учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців виконавчий комітет міської 

ради 

              

Вирішив: 

 

        1. Створити та затвердити Склад комісії з питань соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, мобілізованих та демобілізованих 

військовослужбовців (Додаток 1) 

        2. Затвердити Положення про комісію з питань соціальної підтримки  

учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, мобілізованих та демобілізованих 

військовослужбовців (Додаток 2). 

        3. Структурним підрозділам Лиманської міської ради та її виконавчим органам 

забезпечити оперативне вирішення проблемних питань учасників 

антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, мобілізованих та демобілізованих 

військовослужбовців,    які були розглянуті на комісії. 

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  Гамаюнову Ю.М.  

 

 

Міський  голова                                                                      П.Ф. Цимідан 



 

 

Додаток  1 

Затверджено 

рішенням виконавчого  

комітету міської ради 

                                                                                                             15.08.2018 № 278  

 

Склад 

комісії  з питань соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців  

 

Гамаюнова Юлія Миколаївна            заступник міського голови,  

                                                                            голова комісії 

 

Дятлова Лариса Анатоліївна                            депутат міської ради,  

                                                                             заступник голови комісії 

 

Шагун Вікторія Юріївна                         провідний спеціаліст відділу 

                                                                      з питань обслуговування інвалідів, 

                                                   ветеранів війни та праці  

                                                                 управління соціального захисту  

                                                                       населення Лиманської міської ради, 

                                     секретар комісії 

                                                                Члени комісії:                 

Авдєєнко Надія Павлівна                                 начальник відділу економічного 

                                                                             розвитку і торгівлі міської ради 

 

Грецький Олександр Вячеславович                 провідний спеціаліст відділу житлово-  

                                                                        комунального господарства виконавчого                 

 комітету міської ради 

 

Дворникова Марина Вікторівна                       провідний психолог Лиманського 

                                                                             міського Центру соціальних 

                                                                             служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

Діденко Надія Миколаївна                               начальник управління освіти, молоді  

                                                                             та спорту Лиманської міської ради 

 

Дикий Віктор Миколайович                             голова громадської організації 

                                                                             «Спілка воїнів АТО та десантників 

                                                                             Лиманщини», учасник АТО  

                                                                             (за згодою) 

 

Дьяченко Валентина Василівна                       заступник головного лікаря КЗ  

                                                                             «Лиманського ЦПМСД  

                                                                             ім. М.І. Лядукіна» (за згодою) 



 

Єрьоменко Тетяна Анатоліївна                        директор міського центру зайнятості 

                                                                             (за згодою) 

 

Хабло Наталія Миколаївна                               заступник начальника відділу з питань 

                                                                призначення, перерахування та 

                                                           виплати пенсій Бахмутсько- 

                                                                          Лиманського об’єднаного управління  

                                                                           Пенсійного фонду України Донецької 

                                               області ( за згодою)   

                                                                           

Кича Катерина Іванівна                                     головний спеціаліст відділу містобу- 

                                                                             дування та архітектури виконавчого 

 комітету міської ради 

 

Красногрудь  Наталія Анатоліївна                  начальник відділу земельних відносин 

                                                                             виконавчого комітету міської ради 

 

Мальченко Ганна Вікторівна                           начальник управління соціального 

                                                                             захисту населення Лиманської  

                                                                             міської ради 

 

Морозова Людмила Іванівна                                 голова Ради Ветеранів 

 

Пилипенко Тетяна Вікторівна                         начальник фінансового управління  

                                                                             міської ради 

 

Погорелов Олександр Володимирович          начальник відділу внутрішньої  

                                                                            політики виконавчого комітету  

       міської ради 

                                                                           

Свидло Ольга Миколаївна                               провідний спеціаліст загального  

                                                                             відділу міської ради 

 

Сириця Лариса Валентинівна                          заступник головного лікаря 

                                                                             центральної районної лікарні 

                                                                            (за згодою) 

                                                                                                                                                     

Роменська Наталія Володимирівна                начальник відділу культури і туризму                  

                                                                            міської ради 

                                                                       

Шуляченко Ірина Олексіївна                          начальник юридичного відділу             

 виконавчого комітету міської 

                                                                            ради 

                                                                                                                                                                                        

Склад комісії підготовлено управлінням соціального захисту населення  

 

Начальник управління  Г.В.Мальченко 

 

Керуючий справами Р.О.Малий 



 

 

Додаток 2 

Затверджено 

рішенням виконавчого  

комітету міської ради 

15.08.2018_№ _278___ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, мобілізованих та демобілізованих 

військовослужбовців 

 

    1. Комісія з питань соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців (далі - комісія) - є 

консультативно-дорадчим органом Лиманської міської ради Донецької області, яка 

координує діяльність пов'язану з соціальним захистом осіб, які брали участь у 

проведенні антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, мобілізованих та демобілізованих 

військовослужбовців. 

    2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями  голови обласної   державної адміністрацій та міського голови, 

наказами міністерств та відомств цим положенням та іншими актами 

законодавства, зокрема, Законами України: «Про боротьбу з тероризмом», «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про військовий обов'язок 

і військову службу», «Про Збройні Сили України»;«Про Національну гвардію 

України»,«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей»,«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб»,«Про Державну прикордонну службу України», Кодексом цивільного 

захисту України, Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 

975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової 

допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності 

без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та 

резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для 

проходження служби у військовому резерві», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 серпня 2014 р. № 413 «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, якою і прописано порядок надання статусу 

учасника бойових дій», Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 

2016 № 719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, 

які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ 



 

групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та 

потребують поліпшення житлових умов» 

       3. Основними завданнями комісії є : 

         - координація діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій міста пов'язаної з соціальним захистом осіб, які 

брали участь у проведенні антитерористичної операції, членів їх сімей, членів 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, мобілізованих та 

демобілізованих військовослужбовців; 

          - допомога в реалізації прав та соціальних гарантій вищезгаданої категорії 

громадян; 

       - вирішення питань медичного забезпечення, працевлаштування,  інших 

питань матеріально-побутового характеру вищезгаданих категорій громадян. 

          3.1. До повноважень комісії належить: 

             - перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї загиблого  

військовослужбовця та інваліда; 

             - визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого військовослужбовця; 

             - перевірка складу сім’ї інваліда; 

             - перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів 

сім’ї загиблого військовослужбовця та інваліда; 

             - перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї 

загиблого військовослужбовця, які мають право на грошову компенсацію; 

             - прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової 

компенсації; 

             - визначення розміру грошової компенсації. 

           4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

         4.1.Планує та організовує відвідування учасників антитерористичної 

операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців з метою 

обстеження їх умов проживання, вивчення та нагального вирішення проблемних 

питань їх життєдіяльності. 

         4.2. Розглядає звернення вищезгаданої категорії громадян щодо надання 

матеріальної допомоги та надає пропозиції голові Лиманської міської ради. 

4.3. Готує пропозиції до Лиманської міської ради, її виконавчих органів, 

підприємств, установ, організацій міста Лиман щодо вирішення питань, які 

належать до її компетенції. 

         4.4. Проводить засідання для розгляду проблемних питань  учасників 

антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, мобілізованих та демобілізованих 

військовослужбовців. 

5. Комісії надається право: 

5.1. Заслуховувати начальників відділів та управлінь Лиманської міської 

ради, виконавчих органів, підприємств, установ, організацій міста щодо вирішення 

питань, які належать до її компетенції і надавати їм відповідні доручення та 

пропозиції.     

5.2. 3вертатись та одержувати від підприємств, установ, організацій, 

військових формувань матеріали і документи, необхідні для вирішення питань 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів 



 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, мобілізованих та 

демобілізованих військовослужбовців,  які вона розглядає. 

6. Керує роботою комісії її голова, а у період його відсутності  -   заступник 

голови комісії. Головою комісії призначається  заступник міського голови. 

7. До складу комісії входять представники структурних підрозділів  міської 

ради та її виконавчих органів, причетних до роботи з учасниками 

антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, мобілізованих та демобілізованих 

військовослужбовців, представники місцевого самоврядування та громадських 

організацій  

           8. Загальний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

міської ради, а зміни в поіменному складі вносяться при кадрових змінах. 

9. Голова комісії організовує та координує її роботу через секретаря комісії - 

координатора. Організаційне забезпечення роботи комісії покладено на  управління 

соціального захисту населення міської ради. 

10. Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не менше одного 

разу на квартал. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю 

голосів присутніх членів та підписується головою комісії. 

           По результатам засідання оформлюється протокол засідання, який 

підписується секретарем  та головою  комісії. 

           Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, вступають в силу після 

підписання їх головою комісії. 

           Рішення є обов'язковими для виконання міською радою та її виконавчими 

органами, підприємствами, установами, організаціями міста Лиман різних форм 

власності. 

           11. До виконання завдань комісії можуть залучатись у встановленому 

порядку спеціалісти різного фаху, виходячи із характеру і складності вирішуваних 

питань. 

 

            Положення розроблено управлінням соціального захисту населення 

Лиманської міської ради. 

 

 

Начальник управління Г.В. Мальченко 

 

 

Керуючий справами        Р.О.Малий 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


