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ЗВІТ 

РАДИ ВЕТЕРАНІВ АТО, ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ ТА ЧЛЕНІВ СІМЕЙ 

ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ВОЇНІВ АТО  

ПРИ ЧЕРНІГІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ 

 

05.01.2018  м. Чернігів 

 

20 грудня 2016 року рішенням установчих зборів громадських 

організації ветеранів АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) воїнів АТО та представників військових формувань, розміщених 

на території міста Чернігова створено - Раду ветеранів АТО, членів їх сімей 

та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО при Чернігівській міській 

раді (далі – Рада). 

 

До складу Ради входять представники 13 громадських організації 

ветеранів АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів 

АТО, делегованих до складу Ради загальними зборами, та 7 офіційно 

делегованих представників військових формувань, розміщених на території 

міста Чернігова. 

При Раді створено: 

- Комісію з земельних питань (протокол №3 від 27 грудня 2016 року); 

- Комісію з питань медицини та соціального захисту (протокол №6 від 8 

лютого 2017 року); 

- Бюджетну комісію (протокол №12 від 4 травня 2017 року). 

 

Проведено 37 загальних Зборів Ради, на яких відбувались обговорення 

актуальних питань, що стосуються ветеранів АТО, членів їх сімей та членів 

сімей загиблих (померлих) воїнів АТО. 

 

Нашими спільними зусиллями досягнуто: 

- за потреби відбуваються зустрічі членів Ради з керівництвом 

Чернігівської міської ради та з головами депутатських фракцій 

Чернігівської міської ради для обговорення, та відпрацювання загальних 

позицій з приводу низки питань; 

- членами Ради приймається активна участь у роботі постійних 

депутатських комісій на передодні пленарних засідань міської ради; 

- питання щодо розгляду виділення земельних ділянок учасникам АТО та 

членам сімей загиблих (померлих) воїнів АТО виносяться на сесію 

Чернігівської міської ради лише після розгляду їх Радою; 



- перевізників примушено до дотримання вимог чинного законодавства 

щодо перевезення пільгових категорій населення у м. Чернігові; 

- за поданням Ради Чернігівською міською радою внесено зміни та 

доповнення до Договору про організацію пасажирських перевезень на 

міському автобусному маршруті загального користування, як 

нормативно-правового акту, що в тому числі стосується і ветеранів АТО, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО; 

- після звернення Радою до Чернігівського міського голови про 

незадоволення роботою начальника управління земельних ресурсів 

міської ради Дмитренка В. Л., начальника управління архітектури та 

містобудування Калюжного С. С. та начальника відділу 

Держгеокадастру у місті Чернігові Титаренко Ю. В., а саме у свідомому 

затягуванні вирішення питання з виділення земельних ділянок для 

ветеранів АТО та нехтування заяв поданих ветеранами АТО у 

індивідуальному порядку, активізовано роботу щодо розгляду 

земельного питання з відведення для учасників АТО земельних ділянок 

під будівництво та обслуговування житлових будинків у районі масиву 

«Лісковиця». 

 

Крім того, результатами нашої спільної діяльності є: 

- постійна робота щодо літнього відпочинку/оздоровлення дітей учасників 

АТО та дітей сімей загиблих (померлих) воїнів АТО; 

- організація роботи з підготовки та випуску циклу передач для ветеранів 

АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих воїнів АТО; 

- створення фонду взаємодопомоги - благодійної організації "Благодійний 

фонд ветеранів АТО м. Чернігова"; 

- проведення брифінгу з презентації Ради; 

- проведення "Круглого столу" у Чернігівській ОДА, на якому членами 

Ради була порушена низка проблемних питань за різними напрямами; 

- постійна активізація роботи управління земельних ресурсів міської ради 

та управління архітектури та містобудування міської ради щодо 

розгляду земельних питань, що виносяться на сесії Чернігівської міської 

ради, пошуку земельних ділянок, які в подальшому можуть бути 

виділені учасника АТО; 

- розгляд матеріалів щодо виділення земельних ділянок для родин та 

членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО за поданням управління 

земельних ресурсів міської ради; 

- опрацювання довідкових матеріалів для учасників АТО; 

- створення логотипу Ради; 

- проведення 2 жеребкуваннь з розподілу земельних ділянок для 

індивідуального дачного будівництва (дачні товариства "Гудок 1", 

"Гудок 2"); 

- за клопотанням Ради розпочато процедуру по встановленню пам’ятника 

загиблому чернігівцю - вісімнадцятирічному воїну АТО Білоусу Іллі, 

якого поховано на міському кладовищі Яцево; 



- з метою сприяння соціальної адаптації та повернення до повноцінного 

життя учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, 

організовано безкоштовний перегляду сучасних мультиплікаційних 

фільмів для дітей та підлітків разом з батьками у обласному кіно-

культурному мистецькому центрі з національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді; 

- організовано участь дітей учасників АТО у матчі Десна (Чернігів) – 

Динамо (Київ); 

- проведено перемовини з організаторами щодо безоплатного катання на 

Ковзанці для дітей учасників АТО, та дітей сімей загиблих (померлих) 

воїнів АТО; 

- проведено перемовини з керівництвом міської ради щодо організації та 

проведення "Новорічних свят" для дітей учасників АТО, та дітей сімей 

загиблих (померлих) воїнів АТО на базі комунального підприємства 

«Міський Палац культури» Чернігівської міської ради; 

-  ініційовано проведення Благодійного балу за участю ветеранів АТО. 

 

 

 

Голова Ради А. В. Требух 


