
КОПІЯ 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят дев'ята позачергова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30  січня  2015 року                                                                      № 677 

 

Про затвердження селищної комплексної  

програми соціальної підтримки сімей  

учасників АТО, сімей поранених, загиблих  

військовослужбовців та учасників АТО  

і вшанування пам’яті загиблих на 2015 рік 

 

На виконання п.2 рішення Кіровоградської обласної ради № 650 від 

19 вересня 2014 року та з метою забезпечення належної соціальної підтримки 

сімей учасників АТО, сімей поранених, загиблих військовослужбовців та 

учасників АТО і вшанування пам’яті загиблих, на підставі статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Власівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити селищну комплексну програму соціальної підтримки сімей 

учасників АТО, сімей поранених, загиблих військовослужбовців та учасників 

АТО і вшанування пам’яті загиблих на 2015 рік. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності надавати узагальнену 

інформацію про хід виконання Програми селищному голові щокварталу до 

15 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань, питань освіти, культури, молоді та спорту,охорони здоров'я та 

соціальних питань. 

 

Селищний голова                                                                        О.Пасько 
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Додаток  

до рішення Власівської   

селищної ради № 677 

від 30 січня 2015р.  

 
СЕЛИЩНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

соціальної підтримки сімей мобілізованих для участі в АТО,  

учасників АТО, сімей поранених, загиблих військовослужбовців  

та учасників АТО і вшанування пам’яті загиблих  

на 2015 рік  
(із змінами, внесеними згідно рішення селищної ради № 683 від 12.02.15; 

                                                          згідно рішення селищної ради № 799 від 18.09.15) 

 

І. Загальні положення 

Селищна комплексна програма соціальної підтримки сімей мобілізованих для 

участі в АТО, учасників АТО, сімей поранених, загиблих учасників АТО, 

військовослужбовців та учасників АТО і вшанування пам'яті загиблих на 2015 рік (далі –

Програма) покликана сприяти реалізації Законів України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо 

соціального захисту сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих. 

ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма 

Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції 

(далі – АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій 

мобілізованим для участі в АТО, учасникам АТО, членам їх сімей, пораненим 

військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, 

зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.  

Надання допомоги та пільг мобілізованим для участі в АТО, учасникам АТО та 

членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на 

підставі списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України 

(військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області тощо. 

Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з 

метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО та членів їх 

сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам'яті 

загиблих героїв. 

Програма на даний час має найважливіше значення та потребує залучення 

фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів. 

ІII. Мета Програми 

 Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту мобілізованих для 

участі в АТО, учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час 

проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення 

ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з міськими громадськими організаціями та іншими юридичними 

особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин. 

 Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного 

ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО. 
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IV. Обгрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела 

фінансування, строки виконання Програми 

  Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом: 

надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО та сім'ям 

загиблих; 

 надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством; 

 увічнення пам'яті загиблих героїв. 

 Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, селищного 

бюджетів . 

 Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, 

не заборонених чинним законодавством. 

 Термін виконання Програми –2015 рік, виконується в один етап. 

V. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до 

чинного законодавства за рахунок селищного бюджету та інших джерел згідно із 

заходами, зазначеними у розділі VII, та благодійної (спонсорської) допомоги та заходів, 

що не потребують спец фінансування. 

На час розроблення даної Програми по смт.Власівка  відсутні  загиблі учасники 

АТО.   

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку 

держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям батьки яких 

мобілізовані для участі в АТО, учасників АТО, загиблих учасників АТО, гідне 

вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину. 

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального 

захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей загиблих 

(постраждалих) учасників АТО, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові 

соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-

побутових питань. 

Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до 

владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, 

патріотичного виховання молодого покоління. 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом. 

 Організаційне супроводження виконання Програми у 2015 році здійснюватиме 

спеціаліст Власівської селищної ради  у справах сім’ї, дітей та молоді. 

 Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників 

Програми: 

надання відділом бухгалтерського обліку та звітності узагальнених інформацій 

про хід виконання Програми селищному голові щокварталу до 15 числа місяця, 

наступного за звітним періодом. 

Спеціалісту Власівської селищної ради з питань сім’ї, дітей та молоді розробити 

Пам'ятку для сімей мобілізованих для участі в АТО, учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО щодо права отримання ними 

соціальних пільг, передбачених чинним законодавством та заходами даної Програми. 

VІІ. Ресурсне забезпечення Програми 

Загальний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми у 2015 

році з селищного бюджету, становить 100 000,00 ( сто тисяч) грн.  
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VIIІ. Напрями реалізації та заходи Програми  

 
 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 
Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис.грн. 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Надання одноразової матеріальної допомоги 

сім’ям загиблих та поранених учасників 

АТО, які зареєстровані в смт Власівка 

сім’ям загиблих – 2000 грн.; 

поранених – 1000 грн. 

2015 Власівська  
селищна рада 

Селищний бюджет 3,0 Матеріальна підтримка 

членів сімей загиблих та 

поранених учасників АТО 

2. Компенсація вартості за житлово-комунальні 

послуги сім’ям поранених та загиблих 

учасників АТО, зареєстрованих в 

смт Власівка 

 - 150,00 грн. щомісяця  

2015 Власівська  
селищна рада 

Селищний бюджет 5,40 

 
Соціальний захист членів 

сімей загиблих та 

поранених учасників АТО 

 

3. Матеріальна допомога на часткове 

відшкодування вартості за житлово-

комунальні послуги учасникам АТО, які 

зареєстровані в смт Власівка 

– 100,00 грн. щомісяця 

2015 Власівська  
селищна рада 

Селищний бюджет 51,6 Соціальний захист 

учасників АТО 
 

4. Надання матеріальної допомоги на 

харчування дітей, батьки яких є мобілізовані 

для участі в АТО, учаснинками АТО, 

пораненими та загиблими учасниками АТО, 

що зареєстровані в смт Власівка  

- 100 грн. щомісяця 

2015 Власівська  
селищна рада 

Селищний бюджет 25,6 

 
Поліпшення соціального 

захисту членів сімей 

учасників АТО, сімей 

загиблих та поранених 

учасників АТО 

5. Першочергове влаштування до дошкільних 

навчальних закладів дітей дошкільного віку, 

один з батьків-військовослужбовців яких 

знаходиться або загинув у зоні АТО 

2015 Власівська  
селищна рада 

Не потребує Не потребує 
 

 

Соціальний захист сімей 

загиблих та учасників 

бойових дій 

6. Надання безоплатної правової допомоги 

щодо захисту прав постраждалих, членів 

сімей загиблих під час проведення АТО. 

2015 Власівська  
селищна рада 

Не потребуе Не потребує Правова допомога 
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№ 

з/п 
Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 
Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис.грн. 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 
7. Надання допомоги сім'ям загиблих учасників 

АТО та померлих в результаті поранення в 

організації та проведенні поховання. 

2015 Власівська  
селищна рада 

Не потребуе Не потребує 
 

 

Виявлення гуманізму та 

співчуття сім'ям загиблих 

учасників АТО 

8. Налагодження співпраці з громадськими, 

благодійними, волонтерськими, релігійними, 

міжнародними організаціями з метою 

залучення коштів з небюджетних джерел для 

надання грошової і натуральної допомоги 

сім'ям загиблих (постраждалих) учасників 

АТО, які її потребують. 

2015 Власівська  
селищна рада 

Не потребує Не потребує 
 

 

Залучення гуманітарної 

допомоги 

9. Надання  одноразової матеріальної 

допомоги до Дня Захисника України 

мобілізованим для участі в АТО, що 

зареєстровані в смт Власівка -100 грн. 

2015 Власівська 

селищна рада 

Селищний 

бюджет 

7,5 тис.грн. Матеріальна підтримка 

членів сімей загиблих 

та поранених учасників 

АТО 

 

 



 

ПАСПОРТ 

селищної комплексної програми соціальної підтримки  

сімей учасників АТО, сімей поранених, загиблих військовослужбовців  

та учасників АТО і вшанування пам’яті загиблих  

на 2015 рік  
 

1. Ініціатор розроблення програми Селищний голова 

2. Розробник програми Планово-економічний відділ 

3. Співрозробники програми Керівники ДНЗ № 2 «Буратіно» та 

ЗОШ № 8, спеціаліст у справах сім’ї, 

дітей  та молоді, військовий комісаріат, 

завідувач військово-облікового бюро 

4. Відповідальний виконавець програми Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності, спеціаліст у справах сім’ї, 

дітей та молоді. 

5. Учасники програми Керівники ДНЗ № 2 «Буратіно» та 

ЗОШ № 8, спеціаліст у справах сім’ї, 

дітей та молоді, військовий комісаріат, 

завідувач військово-облікового бюро, 

відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 

6. Терміни реалізації програми 2015 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

селищний 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

усього, 

у тому числі: 

 

 

100 000,00грн. 

 кошти селищного бюджету 100 000,00грн. 

 кошти небюджетних джерел - 

9. Основні джерела фінансування 

програми 

Селищний  бюджет 

 

 

Начальник  планово-економічного відділу                                      Г.Зінченко 

 


