
yKPAIHA
БЕЗЛЮДIВСЪКА СЕЛИШНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд сел. Безлюдiвка

про створення робочот групи з питань органiзацiт вiдпочинку у
санаторно-курортних закладах XapKiBcbKoT областi осiб, якi
беЗПОСеРеДнЬо брали участь в антитерористичнiй операцii чи здiйсненнi
заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, iз вiлсiчi i

стримуванtIя збройноi агресiI Росiйськот Фелерацii в dонецькiй -га

луганськiй областях у районах iT проведеIf llя, членiв Тх сiмей r.a члеtliв
сiмей загиблих учасникiв бойових дiй

з метою органiзацiт вiдпочиltку осiб, якi безпосередньо брали участь в
антитерористичнiй операцiТ чи здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональноТ
безпеки i оборони, iз вiдсiчi i стримування збройнот агресiт Росiйськот
Федерацii в !онецькiй та Луганськiй областях у районах iT проведення, членiв
тх сiмей та членiв сiмей загиблих учасникiв бойових дiй, у санаторно-
курортних закладах xapkiBcbkoT областi за рахунок коштiв субвенчiт з
обласного бюджету мiсцевим бюджетам, на виконання п. б Поряллry
використання коштiв обласного бюджету на органiзацiю вiдпочинrсу у
санаторно-курортних заклалах xapkiBcbkoT областi осiб, якi безпосередньо
бРаЛИ УЧаСТЬ В антитерористичнiй огlерацiТ чи здiйсненнi заходiв iз
забезпечення нацiоншIьноТ безпеки i оборони, iз вiдсiчi i стримування збройноТ

qaPPeCiT РосiйськоТ ФедерацiТ в /{онецькiй та Луганськiй областях у районах iТ
роведенНя, членiВ Тх сiмеЙ та .lленiВ сiмеЙ загиблих учасникiв бойових дiй,

}.ЯаТВеРд>rtеною рiшенням III ceciT XapKiBcbKoT обласноТ ради VlII скликання вiл
4.0з.202l JФ4З-VIII, керуючись статтею 34 Закону УкраТни uПро мiсцеве

QАмоврядування в YKpaTHi> :

О,
1. Утворити робочу групу з питань органiзаuiТ вiдпочинr<у усанаторно-курортних закладах xapkiBcbkoT областi осiб, якi безпосередньо

брали участь в антитерористичнiй операцiт чи здiйсненнi заходiв iз
забезпечення нацiональноi безttеки i оборони, iз вiдсiчi i с,гримування збройнот



агресiТ Росiйськоi ФедерацiТ в Щонецькiй та Луганськiй областях у раЙонах iT

проведеНня, членiв Тх сiмеЙ та членiв с'меЙ загиблих учасникiв бойових дiй, та

затвердити ii персональний склад (лолаеться).
2. Робочiй групi в своТй роботi керуватися Порядком використання

коштiв обласного бюджеry на органiзацiю вiдпочинку у санаторно-курортних

закладах XapKiBcbKoT областi осiб, якi безпосередньо брали участь в

антитерористичнiй операчiТ чи здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональноТ

безпеки i оборони, iз вiдсiчi i стримування збройноТ агресiТ РосiйськоТ
ФедерацiТ в Донецькiй та Луганськiй областях у районах if проведення, членiв
Тх сiмей та членiв сiмей загиблих учасникiв бойових дiй, затвердженого

рiшенням III ceciI XapKiBcbKoi обласноТ ради VIII скликання вiд 04.03.202l N
бойових дlи,ччасникlв

43-VIII.
З. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

h кола КУЗЬМIНОВБезлюдiвський селищн



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Безлюдi вського
селищного голови

Jr, 0' JoJ) J\b /ty

склАд
робочоi групи з питань органiзацiI вiдпочинку у санаторно-курортних
закладах XapKiBcbKoi областi осiб, якi безпосередньо брали участь в

антитерористичнiй операцii чи здiйсненнi заходiв iз забезпечення
нацiональноТ безпеки i оборони, iз вiдсiчi i стримування збройноТ агресii
РосiйськоТ ФедерацiТ в Донецькiй та Луганськiй областях у районах iT

проведення, членiв Тх сiмей та членiв сiмей загиблих учасникiв бойових
дiй

l.

2.

a
1

4.

гутовЕцъ
Алла Олександрiвна

ТИХОНЕНКО
Юлiя Володимирiвна

N4IшЕt{ко
лiлiя Анатолiтвна

пIдкопАЙ
Анастасiя ВалерiТвна

гумАнIок
олена Михайлiвна

трушкоков
Артем Григорович

шЕрстюк
оксана В'ячеславiвна

Засryп н и к Безл юдiвського
селищного голови з питань
соцiального захисту населен ня

- зqсryпник Безлюдiвського селищного голови з

пцтань соцl€шьного захисry населення, голова

рQбочоТ групи;
- н4чальник вiддiлу соцiального захисту

нфселення Безлюдiвськоi селищноТ ради,
зQсryпник голови робочоТ групи;

- за]ступник начальника вiддiлу соцiального
за]хисту населення БезлюдiвськоТ селищноТ

р4ди, секретар робочоi групи;
- кQруючий справами (секретар) виконавчого

lJ

ком iTeTy Безлюдiвськоi селищноi рали

- л{ректор КомунальноТ установи <Центр
н4дання соцiальних послуг) БезлюдiвськоТ
сёлищноi ради (за згодою);

- ст]арший дiльничний офiцер полiцiТ
Хрркiвського ВfI ГУНП в Харкiвськiй областi
(зР зголою);

- за]вiдуюча вiддiленням Азпсм селища
Бфзлюлiвка (за згодою)

5.

6.

7.

Лiлiя МlЩЕНКО



Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Безлюдi вс ькOг0
селищного голови

J 2, О!:, J-oe4 N9 цl

положЕнrLя
органiзацii вiдпочинку осiб, якi безпосередньо брали участь в

антитерористичнiй операuii чи здiйсненнi заходiв iз забезпечення
нацiональноТ безпеки i оборони, iз вiдсiчi i стримування збройноi агресiТ
Росiйськоi ФедерацiТ в fiонецькiй та Луганськiй областях у районах iT

ПРОВеДеННЯ, ЧЛеНiВ ТХ СiМеЙ Та Членiв сiмей загиблих учасникiв бойових
дiй

l.робоча група по органiзацiт вiдпочинку в санаторно-курортних закладах
XapKiBcbKoi областi осiб, якi безпосередньо брали участь в антитерористичнiй
операцiТ чи здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональноТ безпеки i оборони,
iз вiдсiчi i стримування збройноi агресiТ Росiйськоi ФелерацiТ в Дон.цr*iй ,u
луганськiй областях у районах jj проведення, членiв Тх сiмей та членiв сiмей
загиблих учасникiв бойових дiй (далi Робоча група) створена вiдповiдно до
рiшення III сесii XapKiBcbKoT обласноТ ради VIII скликання вiд 04.03 .2021j\ъ43-VIII пПро затвердження Порядкiв використання коштiв з метою
реалiзацiт заходiв комплекснот Програми соцiального захисту населення
XapKiBcbKoT областi на 2021-2025 роки та Порядку використ ання коштiв
обласного бюджету На органiзацiю вiдпочинку у санаторно-курортних
закладах xapkiBcbkoi' областi осiб, якi безпосередньо брали участь в
антитерористич Hi й операцiТ>,
2.Представники, якi входять до складу робочоТ групи ведуть роз'яснюв€Lльну
РОбОТУ СТОСОВНО Забезпечення l4-денним вiдпочинком осiб, r*l б.rпо..р.лпrЬ
брали участь В антитерористичнiй операчii чи здiйсненнi заходiв iз
забезпечення нацiональнот безпеки i оборони, iз вiдсiчi i стримування
збройноТ агресii РосiйськоТ ФедерацiТ в Донецькiй та Луганськiй областях у
районах iT проведення та короткотермiновим вiдпочинком (путiвкою
вихiдного дня) осiб, якi безпосередньо брали участь в антитерористичнiй
операцii чи здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони,
iз вiдсiчi i стримування збройноI агресiт РосiйськоI Федерацiт в дон.цr*iй ,u
луганськiй областях у районах iJ проведення, членiв Тх сiмей та членiв сiмей
загиблих учасникiв бойових дiй у санаторно-курортних закладах ХаркiвськоI
областi.
3.Засiдання робочоТ групи проводяться за пот.ребою.
4,Рiшення робочоТ групИ оформлясться tIротоколом, якиЙ пiдписусться
членами робочоi групи, присутнiми на засiданнi, та зберiгасться у секретаря
KoMicii.



5.направлення на вiдпочинок до санаторно-курортного закладу (далi
направлення) пiдписусться головою робочот групи ,га 

ре€струеться в окремому
журналi.
6. l4-денний вiдпочинок осiб, якi безпосередньо брали участь в
антитерористичнiй операцiт чи здiйсненнi заходiв l, забезпечення
НаЦiОНаЛЬНОi беЗПеКИ i Оборони, iз вiдсiчi i стримування збройнот агресiт
росiйськот Федерацiт в !онеuькiй та Луганськiй областях у районах lT
проведення:

6.1 l4-денним вiдпочинком забезпечуються заресстрованi на територiТ
XapKiBcbKoT областi особи з числа звiльнених у запас (демобiлiзоЪанЙх;
вiйськовослужбовцiв, вiйськовослужбовцi (резервiсти, вiйськовозобов'язанij
збройних Сил Украiни, Нацiональнот .uардiт Укратни, Служби безпеки
укратни, Служби зовнiшньот розвiдки Укратни, frержавнот прикордонноi
служби Украiни, .Цержавнот спецiальноl' служби транспорту,
вiйськовослужбовцi вiйськових прокуратур, особи рядового та
нач€u]ьницького складу пiдроздiлiв оперативноl,,о забезпечення зон
проведення антитерористичнот операцiт центрального органу виконавчоi
влади, що реалiзуе дерЖавнУ податкоВу полiтиКУ, держаurу попirику у сферi
державноТ митноТ справи, полiцейськi, особи рядового, нач€UIьницького
складу, вiйськовОслужбовЦi MiHicTepcTвa внутрiшнiх справ УкраТни,
Управлiння державноТ охорони УкраТни, !ержавноТ служби спецiального
зв'язку та захисту iнформачiт Укратни, !ержавнот служби Укратни з
надзвичайних ситуацiй, !ержавнот пенiтенцiарнот служби Укратни, iнших
утворених вiдповiдно до законiв Укратни вiйськових формувань, якi захищ€ци
нез€шежНiсть, cyBepeHiTeT та теритОрiмьнУ цiлiснiсТь VкраТ"и i безпосередньо
брали участь в антитерористичнiй операцii', у забезпеченнi il. проведення,
перебуваючи безПосереднЬо в районах антитерористичноi'операчiТ у перiод п
проведення, У здiйсненНi заходiв iз забезпечення нацiональноТ безпеки i
оборони' iз вiдсiчi i стримУваннЯ збройноТ агресiТ РосiйсьКоТ ФелерачiТ у
Донецькiй та Луганськiй областях, у забезпеченнi iх здiйснення, перебуваючи
безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiвj осЬби, якi
у складi добровольчих формувань, що були yTBopeHi або самоорганiзувалися
для захисту нез€urежностi, cyBepeHiTeTy та територiальноТ цiлiсностi УкраТни,
брали безпосередню участь в антитерор".r".r"iй операцiТ, забезпеченнi iT
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичноТ
операuiТ у перiоЛ iT провеДення, за умовИ, Що В под€lJlьшому TaKi лобровольчi
формування були включенi до складу Збройних Сил УкраТни, MiHicTepcTBa
BHyTpitllHix справ Украiни, Нацiональн i гвардiт Украiни та iнших утворенихВiДПОВiДНО ДО ЗаКОНiВ УКРаТни вiйськових формувань та правоохоронних
органiв, при зверненнi iз письмОвою заяВою додаЮться TaKi документи:- копiЯ паспорта громадянина УкраТни У формi книжечки або у формiпластиковоТ картки типу ID- l з безконтактним електронним HocicM (дЬi - ip-
паспорт) разом iз копiсю витягу з Сдиного державного лемографiчного
реестру щодо ресстрацii мiсця проживання заявника;



- копlя довlдки про присво€ння ресстрацiйного номера облiковоТ картки
платника податкiв заявника або, якщо особа через свот релiгiйнi переконання
вiдмовилася вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковот картки платника
податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган, копiя
сторiнки паспорта, Де е вiдмiтка про наявнiсть у неТ права здiйснювати буль-
якi платежi за серiею та номером паспорта. У разi, якщо заявник мас lD
паспорт, копiя довiдки про присвосння ресстрацiйного номера облiковот
картки платника податкiв не нада€ться;
- медична довiдка лiкувальнот установи щодо вiдсутностi протипоказань для
проходження вiдпочинку в санаторно-курортних закJIадах;
- копiя документа про безпосередне з€шучення до виконання завдань
антитерористичнот операuiт чи здiйснення заходiв iз забезпечення
нацiональноТ безпеки i оборони, iз вiдсiчi i стримування збройноТ агресiТ
росiйськот Фелерачiт в fiонешькiй та Луганськiй областях в районах iT
проведення.

6.2 Форма направлення на проходження l4-денного затверджена
Порядком використання коштiв обласного бюджеry на органiзацiю вiдпочинку
у санаторно-курортних закладах xapkiBcbkoT областi осiб, якi безпосередньо
брали участь в антитерористичнiй операцiт чи здiйсненнi заходiв iз
забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, iз вiдсiчi i стримування збройноТ
агресiТ РосiйськоТ ФедеРацiТ в !онецькiй та Луганськiй областях у районах iT
проведення, членiв iх сiмей та членiв сiмей загиблих учасникiв бойових дiй,
згiдно рiшення III ceciT XapKiBcbKoT обласнот РаДи VIII скликання вiд
04.0з .202I м 43-VIII.
7. Короткотермiновий вiдпочинок (путiвка вихiдного лня) учасникiв
антитерористичноТ операцii та членiв Тх сiмей:

7.| Короткотермiновим вiдпочинком (путiвка вихiдного
дня) забезпечуються заресстрованi на територii xapkiBcbkoi областi особи з
числа звiльнених у запас (демобiлiзованих) вiйськовослужбовцi (резервiсти,
вiйськовозобов'язанi) Збройних Сил УкраТни, НацiональноТ гвардiТ Упраiни,
служби безпеки Укратни, Служби зовнiшньот розвiдки Укратни, Щержавнот
прикордонноТ служби УкраIни, !ержавноТ спецiальноТ служби транспорту,
вiйськовослужбовцi вiйськових прокуратур, особи рядового та
начzulьницького складу пiдроздiлiв оперативного забезпечення зон
проведення антитерористичнот операцiт центр€шьного органу виконавчот
влади, що реалiзус державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi
державноi митноI справи, полiцейськi, особи рядового, нач€UIьницького
складу, вiйськовОслужбовЦi MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ УкраТни,
УправлiннЯ державноi охорони Украiни, fержавноТ служби спецiального
зв'язку та захисту iнформачiт Укратни, !ержавнот служби Укратни з
надзвичайних ситуацiй, Щержавнот пенiтенцiарноi' служби Укратни, iнших
утворених вiдповiдно до законiв УкраIни вiйськових формувань, якi захищали
нез€ulежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть Украiни i безпосередньо
брали участь в антитерористичнiй операцiт, забезпеченнi iT проr.д.п"r,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичнот операцii'у перiод Ii



проведення, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональнот безпеки i

оборони, iз вiдсiчi i стримування збройноi агресiТ РосiйськоТ ФеДеРаuiТ У

!,онецькiй та Луганськiй областях, забезпеченнi Тх здiйснення, перебУваЮчи

безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв; особи, якi

у складi добровольчих формувань, що були yTBopeHi або самоорганiзувмися

для захисту незаJIежностi, cyBepeHiTeTy та територiальноТ цiлiсностi УкраТни,
брали безпосередню участь в антитерористичнiй операчiТ, забезпеченнi iТ

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичноТ
операчiI у перiол iT проведення, за умови, що в подальшому TaKi добровольчi
формування були включенi до складу Збройних Сил Украiни, MiHicTepcTBa
внутрiшнiх справ УкраТни, НацiональноТ гварлiТ УкраТни та iнших утворених
вiдповiдно до законiв УкраТни вiйськових формувань та правоохоронних
органiв та члени Тх сiмей.

7.2. До членiв сiмей осiб, зазначених у п.п. 7.1 цього
Положення, наJIежать дружина (чоловiк), TxHi неповнолiтнi дiти (до l8 poKiB).

7.3 Особи, зазначенi у пунктi п.п.7.1 цього Положення, звертаються iз
письмовою заявою, до якоi додають TaKi документи:
- копiю паспорта громадянина УкраТни у формi книжечки або ID-паспорта,

разом iз копiсю витягу з Сдиного державного демографiчного ресстру щодо

ресстрацii мiсця проживання заявника;
- копii довiдки про присвоення ре€страцiйного номера облiковоi картки
платника податкiв заявника або, якщо особа через своТ релiгiйнi переконання
вiдмовилася вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки платника
податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган, копiТ
сторiнки паспорта, де € вiдмiтка про наявнiсть у неТ права здiйснювати буль-
якi платежi за серiею та номером паспорта. У разi, якщо заявник мае ID
паспорт, копiя довiдки про присво€ння ре€страцiйного номера облiковоТ
картки платника податкiв не надасться;
- копiю посвiдчення члена ciM'T загиблого (померлого) ветерана вiйни.

7.4 Форма направлення на проходження короткотермiнового
вiдпочинку (путiвка вихiдного дня) учасникiв антитерористичноТ операчiТ та
членiв Iх сiмей затверджена Порядком використання коштiв обласного
бюджету на органiзацiю вiдпочинку у санаторно-курортних закладах
XapKiBcbKoi областi осiб, якi безпосередньо брали участь в антитерористичнiй
операчiТ чи здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони,
iз вiдсiчi i стримування збройноТ агресiТ РосiйськоТ ФедерацiТ в Лонецькiй та
Луганськiй областях у районах iT проведення, членiв Тх сiмей та членiв сiмей
загиблих учасникiв бойових дiй, згiдно рiшення lII ceciT XapKiBcbKoT обласноТ

ради VIII скликання вiд 04.03 .202| J\b 43-VIII.
8. Короткотермiновий вiдпочинок (путiвка вихiдного дня) членiв сiмей
загиблих учасникiв бойових дiй:

8.1 Короткотермiновим вiдпочинком (путiвка вихiдного дня)
забезпечуються зареестрованi на територiТ XapKiBcbKoT областi члени сiмей
загиблих осiб, якi безпосередньо брали участь в антитерористичнiй операчil',
забезпеченнi i] проведення, перебуваючи безпосередньо в районах



антитерористичноТ операшii у перiод iT проведення, у здiйсненнi заходiв iз
забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, iз вiдсiчi i стримування збройноТ
агресiТ РосiйськоТ ФедерацiТ у !онецькiй та Луганськiй областях, забезпеченнi
Тх здiйснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення
зазначених заходiв; осiб, якi у складi добровольчих формувань, що були
YTBopeHi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, cyBepeHiTeTy та
територiальноi цiлiсностi УкраТни, безпосередньо брали участь в
антитерористичнiй операшiТ, забезпеченнi iT проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичноТ операцiТ у перiод iT проведення,
За УМоВи, Що В ПоДаЛЬШому TaKi добровольчi формування були включенi до
СКЛаДУ ЗброЙних Сил УкраТни, MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни,
НацiональноТ гварлiТ УкраТни та iнших утворених вiдповiдно до законiв
УКРаIни вiйськових формувань та правоохоронних органiв, при зверненнi iз
письмовою заявою додають TaKi документи:
- КОПiЮ ПасПорта громадянина Украiни у формi книжечки або ID-паспорта ,

РаЗОМ iз копiсю витягу з единого державного демографiчного реестру щодо
реестрацiТ мiсця проживання заявника;
- копii довiдки про присвоення ре€страцiйного номера облiковоi картки
ПлаТНика податкiв заявника або, якщо особа через своi релiгiЙнi переконання
вiДмовилася вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки платника
поДаткiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган, копii'
сторiнки паспорта, д€ € вiдмiтка про наявнiсть у неТ права здiйснювати буль-
якi платежi за серiсю та номером паспорта. У разi, якщо заявник мас ID
ПаСПОрТ, копiя довiдки про присвоення реестрацiЙного номера облiковоТ
картки платника податкiв не надаеться;
- копiю посвiдчення члена ciM'T загиблого (померлого) ветерана вiйни.

8.2 Форма направлення на проходження короткотермiнового
вiдпочинку (путiвка вихiдного дня) членiв сiмей загиблих учасникiв бойових
дiй затверджена Порядком використання коштiв обласного бюджету на
органiзацiю вiдпочинку у санаторно-курортних закладах XapKiBcbKoT областi
осiб, якi безпосередньо брали участь в антитерористичнiй операцiТ чи
здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональноТ безпеки i оборони, iз вiдсiчi i

стримування збройноi агресiТ РосiйськоТ Федерацii в lонецькiй та Луганськiй
областях у районах iT проведення, членiв Тх сiмей та членiв сiмей загиблих
учасникiв бойових дiй, згiдно рiшення III ceciT XapKiBcbKoT обласноТ рали VIII
скликання вiд 04.03.2021 Ns 43-VII.

Засryп н и к Безл юдiвського
селищного голови з питань
соцiального захисту населен ня

Лiлiя МlЩЕНКО

Алла ГУТОВЕЦЬ


