
 
  

                            

  

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 
 

одинадцята (29) сесія сьомого скликання) 

 

 

від  22 грудня  2018 року 

м. Городня 

 

Про затвердження Комплексної програми  

соціальної підтримки  учасників Антитерористичної  

операції,  Операції Об’єднаних сил, учасників 

 бойових дій та членів їх сімей 

 

 

          З метою    фінансової, соціальної      підтримки   учасників Антитерористичної  

операції,  Операції Об’єднаних сил, учасників   бойових    дій та    членів їх       

сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, керуючись ст.ст. 25,26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА : 

 

         1.Затвердити Комплексну програму соціальної підтримки учасників 

Антитерористичної операції,  Операції Об’єднаних сил, учасників бойових дій та 

членів їх сімей 

         2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Комплексної 

програми затверджуються рішенням міської ради про бюджет на відповідний 

бюджетний період та коригуються в процесі його виконання. 

 3. Проводити виплату матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції,Операції Об’єднаних сил, учасникам бойових дій та сім'ям загиблих 

відповідно до рішення сесії міської ради. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету,планування,фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова      А.І.Богдан 

 

 



 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням 11(29) сесії 

Городнянської міської ради 

сьомого скликання  
від 22 грудня 2018 року 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

соціальної підтримки учасників  антитерористичної операції, Операції 

Об’єднаних сил, учасників бойових дій та членів їх сімей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

м.Городня 

2018 

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення набувають питання 

надання додаткових соціальних гарантій  учасникам АТО, ООС ,учасники бойових дій, інваліди 

війни (далі – Комплексна програма)  – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з 

метою фінансової підтримки учасників  Антитерористичної операції, учасників Операції 

Об’єднаних сил ,учасники бойових дій, інваліди війни та членів їх сімей ,сприяння вирішення їх 

соціально-побутових проблем. 

 2. Мета Програми 

 Метою Програми є підвищення матеріально-побутового рівня учасників АТО,ООС 
учасники бойових дій, інваліди війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) під час 

участі в АТО, ООС надання їм допомоги, підвищення рівня поінформованості з питань соціальної 

підтримки учасників АТО, ООС, їх сімей, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого 

самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та 

іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО, ООС та членів їх сімей. 

3. Заходи по забезпеченню виконання Комплексної програми 

Реалізація Комплексної програми проводиться шляхом фінансування заходів, що 

додаються.  

4. Очікувані результати  

  Виконання заходів  Комплексної програми  підвищить рівень  соціального захисту 

учасників АТО, ООС, учасників бойових дій  та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників 

АТО, ООС, а також сприятиме вирішенню  соціально-побутових питань. 

Зростання довіри до влади громади. 

5. Фінансове забезпечення 

 Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету Городнянської міської ради, передбачених на відповідний рік та інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством України. 

 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальний виконавець Програми до 20 січня наступного року надає узагальнену 

інформацію про виконання  Програми  постійній  Комісії міської ради з питань  охорони здоров’я  

та соціального захисту населення  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Комплексної програми  соціальної підтримки учасників  Антитерористичної операції, 

Операції Об’єднаних сил учасників бойових дій та членів їх сімей 

 

№ 

п/п 

Загальна  характеристика  Програми 

2. Дата, номер і назва 

нормативних документів 

про необхідність 

розроблення Програми 

Указ Президента України від 18 березня 2015 року № 

105/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального 

захисту учасників антитерористичної операції», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 

березня 2015 року № 359-р «Про затвердження плану 

заходів щодо медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників 

антитерористичної операції» 

3. Розробник Програми Городнянська міська рада 

Виконавчий комітет Городнянської міської ради 

 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Виконавчий комітет Городнянської міської ради 

 

5.  Учасники Програми Виконавчий комітет Городнянської міської ради 

учасники  антитерористичної операції, Операції 

Об’єднаних сил ,учасники бойових дій, інваліди війни 

та членів їх сімей 

 

6. Термін реалізації Програми 2019 рік 

7.  Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, для 

реалізації Програми 

всього, тис.грн 

 

80,0 

 коштів місцевого бюджету, 

 тис.грн 80,0 

8. Основні джерела 

фінансування Програми 

Міський бюджет 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 



 
  

 

 

ЗАХОДИ 

щодо реалізації комплексної програми соціальної підтримки учасників  Антитерористичної 

операції,  Операції Об’єднаних сил ,учасники бойових дій,  та членів їх сімей 

  

  

№ 

пп 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 
Джерела 

фінансування 

Граничний 

розмір виплати 

тис.грн. 

Результат 

впровадження 

1 2 3 4 5 6 

 

Надання адресної 

грошової допомоги один 

раз на рік сім’ям 

загиблих(померлих ) 

учасників АТО, ООС 

Городнянська  

міська рада 
Міський бюджет 

3,0 

(на сім’ю) 

Матеріальна 

підтримка сімей 

2 Надання адресної 

грошової допомоги один 

раз на рік учасникам 

АТО, ООС , учасники 

бойових дій, інвалідам 

війни, які опинились в 

складних життєвих 

обставинах (за 

письмовим зверненням) 

Городнянська  

міська рада 
Міський бюджет до 3,0 

Матеріальна 

підтримка 

учасників 

АТО,ООС, 

учасників 

бойових дій 

3 Придбання путівок для 

оздоровлення дітей з 

інвалідністю учасників 

АТО, ООС,часників 

бойових дій, інвалідів 

війни та дітей батьки 

яких загинули (померли) 

під час АТО, ООС 

Городнянська  

міська рада 
Міський бюджет до 5 ,0 

Матеріальна 

підтримка сімей 

4 Забезпечення поховання 

загиблих учасників АТО, 

ООС,  з одноразовою 

виплатою їхнім сім’ям 

Городнянська  

міська рада 
Міський бюджет 10,0 

Матеріальна 

підтримка сімей 

 

 


