
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

І

Р ІШ Е Н Н Я  №949

23 липня 2020 р. 44 сесія 7 скликання

Про звіт постійної комісії обласної Ради з питань учасників АТО, 
бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху 

та зв’язків з громадськістю

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43, частини 14 статті 47 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6.2 розділу 6 Положення 
про постійні комісії обласної Ради 7 скликання, затвердженого рішенням 1 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року № 7 та Плану роботи обласної 
Ради 7 скликання на 2020 рік, затвердженого рішенням 41 сесії обласної Ради 7 
скликання від 17 грудня 2019 року № 889, заслухавши та обговоривши звіт 
постійної комісії обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, Революції 
гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Звіт постійної комісії обласної Ради з питань учасників АТО, бойоьих дій, 
Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю, взяти до 
відома (додається).

2. Контроль за виконанням цьогогаішення залишаю за собою.

Голова обласної Ради
А

А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 44 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 23 липня 2020 року № 949

ЗВІТ
постійної комісії обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 
Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю

Склад постійної комісії з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, 
волонтерського руху та зв’язків з громадськістю:

Голова комісії

БОРОДИ - Політична партія «Українське об’єднання
Олексій Ігорович патріотів -  УКРОП»

Заступник голови комісії

ЧАЛЕНКО - Блок Петра Порошенка -  «Солідарність»
Дмитро

Андрійович

Секретар комісії

СКОЛОТЯНИИ - Вінницька обласна організація
Василь Всеукраїнського об’єднання „Батьківщина”

Андрійович

З моменту обрання обласної Ради 7 скликання та формування постійної 
комісії обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, 
волонтерського руху та зв’язків з громадськістю проведено 44 засідання комісії на 
яких розглянуто 152 питання.

З початку роботи депутати - члени постійної комісії тримали на контролі 
актуальні питання, які хвилювали учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, 
працювали в напрямі ефективного використання можливостей у забезпеченні 
захисту економічних, соціальних прав, наданню оздоровчої, юридичної, медичної, 
психологічної, моральної та матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС та 
членам їхніх сімей, громадян, які постраждали під час Революції гідності.

У Вінницькій області, з числа осіб, які безпосередньо брали участь в 
антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, статус особи з інвалідністю 
внаслідок війни отримали 664 особи, учасника бойових дій - 17 359 осіб, учасника 
війни - 35 осіб.

З початку проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил із 
числа уродженців Вінницької області, які безпосередньо брали участь у проведенні



антитерористичної операції/операції об’єднаних сил загинули 242 
військовослужбовці.

Саме тому, постійна комісія постійно контролює в межах повноважень 
результати виконання завдань і заходів Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил.

Відповідно до Програми здійснюється одноразова матеріальна допомога 
згідно Порядку, який визначає механізм використання коштів обласного бюджету 
для надання одноразової матеріальної допомоги особам, а саме по 60 тис. грн -  
сім’ям загиблих військовослужбовців та по 20 тис. грн -  особам, які отримали 
травми, поранення, контузії, каліцтва.

Також, можна відмітити, що Вінницька область одна із перших почала 
здійснювати компенсаційні виплати за навчання учасникам антитерористичної 
операції та їх дітям, які здобувають освіту на контрактній формі навчання денного 
відділення у вишах Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Ці 
компенсації здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету.

На засіданнях постійної комісії розглядались звернення громадян з питань, 
що відносяться до компетенції комісії за участі керівників Департаментів, 
управлінь облдержадміністрації, селищних та сільських рад та всіх зацікавлених 
сторін для прозорого, всебічного та оперативного вирішення питань.

Депутати - члени комісії залучались до робочих груп, зокрема щодо 
встановлення пам'ятного знака медичним працівникам -  учасникам Революції 
Гідності та АТО, який було встановлено на території Вінницького медичного 
коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного.

Пріоритетним напрямом роботи комісії є реалізація комплексу 
взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв'язання найважливіших 
проблем, які виникають у регіоні та поєднання зусиль органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм 
власності, спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної 
координації наявних ресурсів для забезпечення державних гарантій учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей.

За звітний період постійна комісія працювала активно та результативно. 
Депутати працюють злагоджено і відповідально з метою вирішення основних 
завдань, поставлених перед комісією.

Робота комісії висвітлюється на офіційному сайті обласної Ради. Після 
кожного засідання комісії розміщується стаття щодо результатів розгляду питань 
комісією.

Голова постійної комісії обласної Ради 
з питань учасників АТО, бойових дій,
Революції гідності, волонтерського руху
та зв’язків з громадськістю Олексій БОРОДІЙ


