
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 13.09.2018 № 135 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження плану заходів спрямованих на розвиток 

системи спортивної реабілітації учасників бойових дій на 

2018–2022 роки в місті Золотоноша 

 

Відповідно до підпунктів 1, 20 частини 4 статті 42 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 12.05.2018 

№ 123/2018 „Про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації 

учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції,  

у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях“ та 

розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації 

від 14.08.2018 № 629 „Про затвердження плану заходів спрямованих на 

розвиток системи спортивної реабілітації учасників бойових дій на 

2018–2022 роки у Черкаській області”: 

 

1. Затвердити план заходів, спрямованих на розвиток системи спортивної 

реабілітації учасників бойових дій на 2018–2022 роки в місті Золотоноша  

(далі – міський план заходів), що додається. 

2. Управлінням і відділам виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

забезпечити виконання міського плану заходів, спрямованих на розвиток 

системи спортивної реабілітації учасників бойових дій на 2018–2022 роки в 

межах своїх повноважень. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Суддю С.В. та службу у справах дітей, молоді та спорту (Засенко Н.І.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 
Строкань  53472 



Додаток 

до розпорядження 

від 13.09.2018 № 135  

 

План заходів  

„Про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь  

в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі  

і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях“  

на 2018-2022 роки у м.Золотоноша 

 

№ 

з/п 

Найменування завдання Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 

1. Забезпечення доступності 

фізкультурно-оздоровчих 

послуг та послуг зі 

спортивної реабілітації для 

участників бойових дій, 

насамперед для осіб з 

інвалідністю з їх числа 

1) передбачити першочергове 

залучення до складу учасників 

фізкультурно - оздоровчих 

послуг осіб з інвалідністю, які 

отримали її внаслідок участі в 

антитерористичній операції 

окремих районах Донецької та 

Луганської областей; 

2) здійснити організаційно-

практичні заходи з метою 

всебічного сприяння 

доступності занять фізичною 

культурою і спортом осіб з 

інвалідністю, які отримали її 

під час участі у бойових діях, 

зокрема антитерористичній 

операції у центрі соціальної 

протягом 

року 

Міськвиконком, центр соціальної 

допомоги, ГО ,,Золотоніська спілка 

учасників АТО та волонтерів”, 

спортивні клуби: ,,Wartek”, 

,,Центуріон” ( за згодою), ДЮСШ, 

КП ,,Золотоніський міський центр 

ПМСД ( сімейної медицини)” 



 

 

1 2 3 4 5 
 

3 

допомоги,  спортивних клубах 

м. Золотоноша, з  видів спорту, 

що в них розвиваються; 

3) для воїнів АТО з 

інвалідністю, які мають певні 

здібності та відповідний рівень 

спортивних результатів, 

забезпечити проходження 

медичної класифікації та 

відповідність ступеня 

ураження (інвалідності) 

міжнародним критеріям, 

визначеним Міжнародним 

Паралімпійським комітетом 

Міжнародним спортивним 

комітетом глухих. Створити 

таким особам належні умови 

для їх систематичних занять 

спортом з можливістю 

подальшої участі у 

всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях з 

паралімпійських та 

дефлімпійських видів спорту,  

у тому числі Паралімпійських 

та Дефлімпійських іграх 

 

2. Поширення інформації про 

заходи з реабілітації 

здійснити заходи щодо 

поширення інформації про 

протягом 

року 

Міськвиконком, ГО ,,Золотоніська 

спілка учасників АТО та 



 

 

1 2 3 4 5 
 

4 

учасників бойових дій, у тому 

числі, про діяльність 

спортивних залів, 

фізкультурно-спортивних 

закладів та реабілітаційних 

установ, спортивних секцій, 

що надають відповідні 

послуги для зазначених осіб, 

а також сприяння їх участі  

у заходах із соціальної 

реадаптації та професійної 

реабілітації  

діяльність спортивних залів, 

фізкультурно-спортивних 

закладів та реабілітаційних 

установ, спортивних секцій, 

зокрема серед учасників 

бойових дій 

волонтерів”, газета ,,Златокрай”, 

сайт міста Золотоноша, ССДМС, 

УПСЗН 

3. Забезпечення ефективної 

реалізації проектів (програм) 

спрямованих на реабілітацію 

учасників бойових дій, у тому 

числі їх фізкультурно-

спортивну реабілітацію, а 

також розроблення і 

реалізації нових відповідних 

проектів (програм), зокрема 

щодо розвитку мережі 

спортивних залів, 

фізкультурно-спортивних 

закладів та реабілітаційних 

установ спортивних секцій, 

що надаватимуть послуги, 

доступні для учасників 

бойових дій  

1) Всебічно сприяти 

розробленню  

та реалізації нових та діючих 

державних та регіональних 

проектів (програм) 

спрямованих на розвиток у 

місті мережі спортивних залів, 

фізкультурно-спортивних 

закладів, спортивних секцій, 

що можуть надавати 

фізкультурно-спортивні 

послуги, доступні для 

учасників бойових дій; 

2) Створити на базі центру 

соціальної допомоги 

реабілітаційної групи                

( медпрацівник, спортивний 

протягом 

року 

Міськвиконком, УПСЗН, Центр 

соціальної допомоги, КП 

,,Золотоніський міський центр 

ПМСД (сімейної медицини)” 



 

 

1 2 3 4 5 
 

5 

інструктор, масажист, 

психолог…) для надання 

реабілітаційної допомоги 

інвалідам, учасникам  бойових 

дій; 

3) передбачити на 2019 рік  у 

міському бюджеті кошти  для 

придбання реабілітаційного 

обладнання, тренажерів, 

медичних препаратів для 

реабілітаційної допомоги 

інвалідам, учасникам  АТО та 

іншим особам, які потребують 

такої допомоги. 

4. Проведення із залученням 

органів місцевого 

самоврядування, громадських 

об’єднань, установ, 

організацій та фахівців, які 

надають послуги з 

реабілітації та реадаптації, 

заходів щодо поліпшення 

фізичного і психологічного 

стану учасників бойових дій, 

членів їх сімей, родин 

загиблих 

Забезпечити проведення 

спортивних змагань з різних 

видів спорту, тренінгів,  

круглих столів з обміну 

досвідом щодо методик та 

засобів, що застосовуються 

для поліпшення фізичного і 

психологічного стану 

учасників бойових дій, членів 

їх сімей, родин загиблих 

протягом 

року 

Міськвиконком, ССДМС, Центр 

соціальної допомоги, ГО 

,,Золотоніська спілка учасників АТО 

та волонтерів” 

5. Утвердження поваги до 

ветеранів війни, учасників 

бойових дій, їх військових 

Впровадити соціальну рекламу 

в засобах масової інформації з 

метою утвердження поваги  

протягом 

року 

Міськвиконком, ССДМС, УПСЗН, 

Центр соціальної допомоги, 

ГО ,,Золотоніська спілка учасників 



 

 

1 2 3 4 5 
 

6 

звитяг із захисту 

незалежності, суверенітету  

та територіальної цілісності 

України  

до ветеранів війни, учасників 

бойових дій, їх військових 

звитяг із захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної 

цілісності України 

АТО та волонтерів” 

 

 

 

Керуючий справами             О.В. Шакура 

 
 
 


