
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до комплексної  
Програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції  
на 2015 – 2016 роки та Порядку 
використання коштів обласного 
бюджету на проведення відпочинку 
звільнених у запас (демобілізованих) 
військовослужбовців, які брали участь 
в АТО, у санаторно-курортних 
закладах Харківської області, 
затверджених рішенням обласної ради 
від 09 квітня 2015 року № 1209-VI 

 

 
 

 На виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року 
№150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції», ураховуючи звернення Харківської обласної 
громадської організації «Спілка ветеранів АТО», на підставі статей 43, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
  

1. Внести до комплексної Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки (далі – Програма), затвердженої 

рішенням обласної ради від 09.04.2015 № 1209-VI, такі зміни: 
у тексті Програми: 
слова «звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які 

брали участь в АТО» замінити словами «осіб, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції» у відповідних відмінках. 

 
2. Внести до Порядку використання коштів обласного бюджету на 

проведення відпочинку звільнених у запас (демобілізованих) 

військовослужбовців, які брали участь в АТО, у санаторно-курортних закладах 

Харківської області (далі – Порядок), затвердженого рішенням обласної ради від 

09.04.2015 № 1209-VI, такі зміни: 

1) назву Порядку викласти у такій редакції: 
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«Порядок використання коштів обласного бюджету на проведення 

відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у 

санаторно-курортних закладах Харківської області»; 

2) у пункті 1 Порядку: 

слова «звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які 

брали участь в АТО» замінити словами «військовослужбовців (резервістів, 

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, 

СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, 

Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб 

рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, 

Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення; осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому 

такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів». 
 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства та 
соціального захисту населення (Стронов А.О.). 

 
 
 
Голова обласної ради                 С. Чернов 


