
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 лютого  2015 року   м. Ужгород   № _1627_ 
 

Про Програму підтримки дітей учасників 
антитерористичної операції і дітей  з сімей, 
переміщених з тимчасово окупованої території України 
та районів проведення антитерористичної операції 
у навчальних  закладах  міста на  2015 рік 
 
  
 З метою підтримки дітей учасників АТО і  дітей з сімей, переміщених 
з тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції, які навчаються і виховуються в освітніх 
закладах міста, відповідно до  ст. 140 та ст. 146 р. XІ Конституції України, 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму підтримки дітей учасників антитерористичної 
операції і дітей  з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної операції у навчальних  
закладах  міста на  2015 рік згідно з додатком 1. 
    2.Головним розпорядником коштів визначити управління освіти 
(Бабунич О.Ю). Виконавцем Програми визначити управління освіти 
(Бабунич О.Ю), Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  (Фленько 
І.І.). 

3.Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) проводити фінансування 
Програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста на 2015 рік згідно з 
додатком 2.  

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Травіну О.В. 
 

Міський голова                                                                        В. Погорелов 

 



 

Додаток  1 
до рішення _XXVII сесії міської ради  

                                       VI скликання 
                                                                    19.02.15_ №__1627 

 
Паспорт програми підтримки дітей учасників антитерористичної операції 
і дітей  з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України 

та районів проведення антитерористичної операції у навчальних  
закладах  міста на  2015 рік 

1 Ініціатор розроблення Програми Управління освіти Ужгородської 
міської ради 

2 Розробник Програми Управління освіти Ужгородської 
міської ради 

4 Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління освіти Ужгородської 
міської ради 

5 Учасники Програми Управління освіти Ужгородської 
міської ради, навчальні заклади, 
Ужгородський  міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

6 Термін реалізації Програми 2015 

7 Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні Програми 

Бюджет міста 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, усього, у тому числі: 

 

 

кошти державного бюджету - 

кошти обласного бюджету - 

кошти районного бюджету - 

8 

кошти бюджету міста 629 574,00 

 



кошти не бюджетних джерел - 

 

 

Програма підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей з 
сімей,  переміщених з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції  у навчальних  закладах  
міста  на  2015 рік 

І.  Загальні положення 

 Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції в 
східних  областях) зумовлює значне збільшення кількості дітей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та 
погіршення морально-психологічного стану. За даними моніторингу станом 
на 1 лютого 2015року  в навчальних закладах міста навчається та виховується 
197 дітей з сімей,  переміщених з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції (Постанова Кабінету 
Міністрів 01.10.2014р. №509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів проведення антитерористичної операції»), з 
яких 60 дітей виховується у дошкільних навчальних закладах, 137 навчається  
у загальноосвітніх навчальних закладах міста.  Також у навчальних закладах 
міста  навчається та виховується 136 дітей учасників АТО, з яких 40 дітей 
дошкільного віку, 96 дітей шкільного віку. Кількість таких дітей з кожним 
днем зростає. Виникає необхідність надання додаткових пільг учням 
загальноосвітніх навчальних закладів та вихованцям дошкільних навчальних 
закладів з числа дітей учасників АТО,  дітей з сімей,   переміщених з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції, зокрема, у частині забезпечення  харчуванням за 
бюджетні кошти, забезпечення потреб у наданні  соціальної, педагогічної, 
психологічної, інформаційної підтримки зазначених категорій дітей.  

 Програма підтримки дітей учасників антитерористичної операції в 
східних областях України і дітей з сімей, переміщених з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції, які навчаються і виховуються в освітніх закладах  міста (далі — 
Програма) - це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою 
соціальної, педагогічної, психологічної підтримки дітей учасників АТО і 
дітей з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції, забезпечення харчуванням 



даних категорій дітей за бюджетні кошти, сприяння вирішенню їх соціально-
психологічних проблем.  

Забезпечення харчуванням за бюджетні кошти дітей учасників 
антитерористичної операції в східних областях України здійснюється на 
підставі підтверджуючих документів, 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 Закарпатській  області тощо; 
дітей з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції – на підставі довідок  про 
взяття на облік осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України 
та районів проведення антитерористичної операції. 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 

 Метою Програми є соціальна, педагогічна, психологічна підтримка 
дітей учасників АТО, дітей з сімей, переміщених з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної операції, які 
навчаються і виховуються в освітніх закладах міста, забезпечення 
харчуванням даних категорій дітей за бюджетні кошти, сприяння вирішенню 
їх соціально-побутових проблем, підвищення рівня поінформованості дітей 
та  членів їх сімей. 

 Основними завданнями Програми є надання  додаткової пільги   та 
психологічних  послуг дітям учасників АТО, дітям з сімей, переміщених з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції, які навчаються і виховуються в освітніх 
закладах міста (таблиця 1). 

   Таблиця 1 

IІІ. Основні заходи Програми  

№ з/п Заходи Відповідальний 
виконавець 

1.  Забезпечення  харчуванням за бюджетні 
кошти учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів  та вихованців дошкільних 
навчальних закладів  з числа дітей учасників 

Управління освіти 
Ужгородської міської 
ради, навчальні 
заклади міста 



АТО,  дітей з сімей,  переміщених з 
тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної 
операції 

 

2.  Надання необхідної психологічної допомоги  

учням ЗНЗ  та вихованцям ДНЗ  з числа дітей 
учасників АТО,  дітей з сімей,  переміщених 
з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної 
операції 

ЦППСР управління 
освіти, практичні 
психологи 

3.  Сприяння охопленню дітей учасників АТО 
та дітей з сімей, переміщених з тимчасово 
окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції 
позакласною та позашкільною роботою 

Управління освіти 
Ужгородської міської 
ради 

 

4.  Надання юридичних, соціально-
педагогічних, психологічних та 
інформаційних послуг сім`ям  учасників  
АТО, сім`ям ,  переміщених з тимчасово 
окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції 

Ужгородський  
міський центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

 
ІV. Очікувані результати 

Виконання визначених Програмою заходів дозволить надати додаткову 
пільгу, а саме забезпечити харчуванням за бюджетні кошти учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів  та вихованців дошкільних навчальних 
закладів  з числа дітей учасників АТО,  дітей з сімей,  переміщених з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції, допоможе  поліпшити морально-психологічний 
мікроклімат в їх сім`ях. 

V. Джерела фінансування 
Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до 

чинного законодавства за рахунок міського бюджету та інших  джерел  
фінансування, не заборонених законодавством України. 

  

Секретар ради                                                                                   Б. Андріїв 

 



Додаток  2 
до рішення _XXVII сесії міської ради  

                                       VI скликання 
                                                                    19.02.15_ №__1627 

 

Розрахункова потреба в коштах на покриття видатків харчування дітей 
учасників АТО і дітей з сімей,  переміщених з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції за 
період березень – грудень 2015року. 

 

 Діти які відвідують дитячі дошкільні заклади: 

Категорії дітей Кількість 
дітей 

Кількість 
днів 

Ціна Потреба в 
коштах 
(грн.) 

Діти, батьки яких є 
учасниками АТО 

50 211 13,20 139 260 

Діти, переміщені з 
тимчасово окупованих 
територій та районів 
проведення АТО 

75 211 13,20 208 890 

Всього:  125 211 13,20 348 150 

 

Діти які відвідують загальноосвітні навчальні заклади: 

Категорії дітей Кількість 
дітей 

Кількість 
днів 

Ціна Потреба в 
коштах 
(грн.) 

Діти, батьки яких є 
учасниками АТО із них: 

130 143  123 552 

Учні 1– 4 класів(обід 
полуденок) 

50 143 9,60 68 640 

Учні 5 – 11 класів 
(сніданок) 

80 143 4,80 54 912 



Діти, переміщені з 
тимчасово окупованих 
територій та районів 
проведення АТО із них;  

170 143  157 872 

Учні 1– 4 класів(обід 
полуденок) 

60 143 9,60 82 368 

Учні 5 – 11 класів 
(сніданок) 

110 143 4,80 75 504 

Всього:  300 143  281 424 

 

    Загальна потреба в коштах на забезпечення харчування дітей, батьки яких 
є учасниками антитерористичної операції та дітей, переміщених з тимчасово 
окупованої території та районів проведення анти терористичної операції 
складає 629 574,00 грн. 

 

 
Секретар  ради                                                                                Б. Андріїв 
 


