
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01.04.2016р. м. Бурштин № 81

Про створення Центру допомоги учасникам 
антитерористичної операції та затвердження 
Положення про Центр та його склад

На виконання указів Президента України від 18.03.2015рр. №150 
«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції» та від 05.10.2015р. №570 «Про внесення 
змін до Указу Президента України від 18 березня 2015 року №150», 
розпоряджень облдержадміністрації від 09.10.2015р. №677 «Про 
створення Центру допомоги учасникам антитерористичної операції», від 
04.12.2015р. №823 «Про затвердження складу Центру допомоги 
учасникам антитерористичної операції і списку представників, 
відповідальних за сприяння діяльності Центру, та внесення змін до 
розпорядження облдержадміністрації від 09.10.205р. №677» з метою 
координації дій органів місцевого самоврядування, волонтерських та 
громадських організацій, які надають допомогу учасникам АТО та їх 
сім'ям :

1. Утворити при міському голові -  Центр допомоги учасникам 
антитерористичної операції.

2. Затвердити Положення про Центр допомоги учасникам 
антитерористичної операції ( далі Центр), що додається.

3. Затвердити склад Центру допомоги учасникам антитерористичної 
операції (додається).



4. Організаційному відділу довести до населення інформацію про 
створення, діяльність та контактні дані Центру.

5. Виконкому міської ради сприяти Центру у здійсненні його 
функцій.

6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  
відділ соціального захисту населення (С. Коцур).

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Н. Кицелу.

Міський голова Роксолана Джура



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням 
міського голови 
«о/ »оч. (ра / & №  Я4

Положення
про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції

1. Центр допомоги учасникам антитерористичної операції (далі - Центр) 
є дорадчо-консультативним органом при міському голові, який утворюється з 
метою забезпечення взаємодії органу місцевого самоврядування, 
волонтерських та громадських організацій для вирішення питань лікування, 
реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників антитерористичної 
операції (далі - учасники АТО).

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 
указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами 
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями 
міської ради та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Центру є:
забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, громадськими 

об’єднаннями учасників АТО, волонтерськими та іншими громадськими 
організаціями, підприємствами, установами для вирішення питань лікування, 
реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників АТО;

збір та обробка інформації щодо проблемних питань і потреб учасників 
АТО та їх родин;

підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань учасників 
АТО;

здійснення моніторингу стану вирішення питань.
4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає консультативну допомогу та сприяє учасникам АТО щодо:
- отримання документів, необхідних для надання відповідного 

статусу згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»;

- отримання пільг та соціальних гарантій;
- лікування, реабілітації, адаптації;
- працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації;
- інших питань соціального захисту;
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Продовження додатка

2) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками 
громадського об’єднання учасників АТО, волонтерських оріанізацій, 
організовує освітні заходи для учасників АТО з метою поширення інформації
про їх соціальні права та гарантії;

3) збирає, узагальнює та подає міському голові пропозиції 
громадського об’єднання учасників АТО, волонтерських організацій з 
вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і пов'язані із 
захистом прав, свобод і законних інтересів учасників АГО та їх родин, 
волонтерів, волонтерських організацій, що надають їм допомогу;

4) інформує в обов'язковому порядку громадськість, міську раду про 
свою діяльність, ухвалення рішень та їх виконання;

5) вирішує інші питання в межах наданих повноважень.
5. Центр для виконання покладених на нього завдань має право в

установленому порядку:
- запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого 

самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, оріанізацій
необхідні інформацію, документи і матеріали;

- запрошувати на свої засідання керівників і представників 
територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, громадських об єднань, підприємств, установ, 
організацій;

- залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, 
працівників територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а
також незалежних експертів (за їх згодою);

- використовувати гарячу лінію (Саіі-центр), створену згідно з Указом 
Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи 
щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»;

- здійснювати разом із відділами та організаціями міської ради, 
органами виконавчої влади заходи для_ вирішення порушених під час
анкетування питань;

- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за
круглим столом.

6. Склад Центру затверджується розпорядженням міського голови за 
пропозиціями волонтерських організацій шляхом видання відповідного 
розпорядження.

Очолює Центр керівник, який здійснює загальне керівництво 
діяльністю Центру на громадських засадах, визначає порядок його роботи та 
головує на його засіданнях.
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Продовження додатка

До складу Центру входять представники громадськості та учасники 
антитерористичної операції, військового комісаріату району, працівники 
відділу соціального захисту населення міської ради, а також керівники 
інших організацій, які беруть участь у роботі Центру на громадських засадах.

7. Основною формою роботи Центру є засідання, які проводяться при 
потребі, але не рідше одного разу в місяць.

Засідання проводить керівник Центру, а у випадку його відсутності 
(відпустка, хвороба, відрядження тощо) -  заступник керівника.

Порядок денний та дату проведення засідання членів Центру 
визначаються його керівником.

Присутність членів Центру на засіданні є обов’язковою. Рішення 
Центру приймається не менш як 2/3 голосів членів Центру від їх фактичної 
кількості і носять рекомендаційний характер.

Рішення Центру оформляється протоколом.

з



Затверджено 
Розпорядженням 
Міського голови 
Ві до < № Є 'і

Склад Центру допомоги учасникам антитерорисгичної операції

№
з/гі

Прізвище, ім'я, по
батькові
представника

Посада Назва структурного підрозділу 
державної установи

і Вільчик Віталій 
(за згодою)

Керівник центру Голова громадської організації 
учасників АТО

2 Дашевич Ігор 
(за згодою)

Заступник керівника центру Самооборона

J Борисов Володимир 
(за згодою)

Активіст майдану ГО «Майдан»

4 Вербовський 
Степан (за згодою)

Учасник фонду БФ «Сурма»

Ь Кицела Надія . Заступник міського голови Бурштинська міська рада
6 Петровська Ольга Начальник фінансового 

відділу
Бурштинська міська рада

7 Савчин Оксана Заступник головного лікаря КО «Бурштинська центральна 
міська лікарня»

8 Степась Юліана Началькик відділу культури, 
туризму та зовнішніх зв’язків

Бурштинська міська рада

9 Коцур Світлана Начальник відділу соціального 
захисту населення

Бурштинська міська рада

10 Ігоніна Зоряна Провідний спеціаліст відділу 
соціального захисту населення

Бурштинська міська рада

11 Томин Іван на Начальник відділу освіти і 
науки

Бурштинська міська рада

12 Білоока Тетяріа Начальник сектору 
містобудування і архітектури

Бурштинська міська рада

13 Матвієнко Галина Заступник директора КП «Житловик»
14 Пергельський

Андрій
Головний спеціаліст 
юридичного відділу

Бурштинська міська рада

15 Козар Світлана Начальник служби у справах 
дітей

Бурштинська міська рада

16 Козар Марія Начальник відділу у справах 
молоді і спорту

Бурштинська міська рада

17 Марчук Наталя Головний спеціаліст 
організаційного відділу

Бурштинська міська рада

18 Сацюк Лілія Завідувач військово- 
облікового бюро

Бурштинська міська рада

19 Копаниця
Володимир

Начальник земельно- 
екологічного відділу

Бурштинська міська рада

20 Сирова Оксана 
(за згодою)

Заступник начальника Управління пенсійного фонду 
в Галицькому районі21 Білоус Тетяна 

(за згодою)
Головний спеціаліст Галицький районний центр 

зайнятості
22 

3 т т ™ т

Дулик Ігор 
(за згодою)

Депутат міської ради УБД в Афганістані

З членами центру погоджено.


