
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

18 грудня 2018 року        м. Вижниця 

Про соціальний захист учасників  

АТО, членів їх сімей 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації 

Войтенко О.Л. про соціальний захист учасників АТО (ООС), членів їх сімей, 

постійна комісія  

 

р е к о м е н д у є : 

 1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення 

Вижницької районної державної адміністрації Войтенко О.Л. із зазначеного 

питання взяти до відома (додається). 

 2. Управлінню праці соціального захисту населення Вижницької районної 

державної адміністрації: 

- при вирішенні питань, пов’язаних із соціальним захистом учасників АТО, 

членів їх сімей, спрямовувати роботу на дотримання соціальних прав та 

гарантій цих осіб, визначених законом України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей»; 

- здійснювати висвітлення питань  соціальних пільг, виплат та гарантій  

відповідної категорії осіб через засоби масової інформації, зокрема, районну 

газету «Вижницькі Обрії», на веб-сайті Вижницької районної державної 

адміністрації; 

- спільно із Вижницькою районною державною адміністрацією вирішувати 

питання безоплатного проїзду учасниками АТО, які стали інвалідами 

внаслідок бойових дій, а також батьками учасників АТО, які загинули чи 

померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, всіма 

видами пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в 

межах території Вижницького району за місцем проживання, а також 



надання їм інших пільг  при користуванні міжміським транспортом 

відповідно до закону. 

3. Міським, селищній, сільським радам району, їх виконавчим комітетам: 

- в питанні соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей, 

співпрацювати із відповідними органами соціального захисту, Вижницькою 

районною державною адміністрацією; 

- вирішувати відповідно до чинного законодавства України питання 

житлового забезпечення відповідної категорії осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов, виділення їм земельних ділянок під забудову, 

тощо. 

4. Керівникам підприємств, установ, організацій Вижницького району, 

незалежно від форм власності: 

- зберігати місце роботи (посаду), середній заробіток впродовж одного 

року для відповідних працівників, які проходять військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період; 

 - надавати пріоритетне право зазначеній категорії осіб у 

працевлаштуванні на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до призову на 

військову службу; 

 - забезпечити дотримання інших трудових прав та гарантій працівників 

– учасників АТО та членів їх сімей. 

 5. Контроль за виконанням рекомендацій покласти на голову постійної 

комісії  Кисилицю М.О. 

 

 

Голова постійної комісії      М. Кисилиця 
 


