
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 грудня 2015року                           № 28 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної комплексної  

програми соціальної підтримки сімей загиблих  

учасників антитерористичної операції,  

військовослужбовців і поранених учасників АТО  

та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020роки 

 

 Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

саомврядування в Україні» 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити районну комплексну програму соціальної підтримки сімей  

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020роки 

(додається). 

 

2. Рекомендувати головним розпорядникам коштів районного 

бюджету - виконавцям заходів Програми  здійснювати її фінансування  у межах 

коштів, передбачених на ці цілі а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію районної ради з соціальних питань. 

 

 

Голова районної ради                Б. Кучмій 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Голованівської 

районної ради 

від 25 грудня 2015року 

№ 28 

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування 

пам’яті загиблих на 2016-2020 роки  

І. Загальні положення 

Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки (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 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 різних видів державної соціальної допомоги та пільг учасникам 

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

здійснюється на підставі документів, 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, та акта обстеження 

матеріально-побутових умов сім'ї, складеного органами місцевого 

самоврядування. 



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 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 регіональними 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. 

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; 

 надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей 

загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних 

послуг; 

 забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня 

здоров'я учасників АТО, у тому числі шляхом залучення  денних стаціонарів; 

увічнення пам'яті загиблих героїв. 

 Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного, 

селищних, сільських бюджетів. 

 Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

 Термін виконання Програми – 2016-2020 роки. 



V. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування 

відповідно до чинного законодавства за рахунок місцевих бюджетів та інших 

джерел згідно із заходами, зазначеними у розділі VII. Також благодійної 

(спонсорської) допомоги та заходів, що не потребують фінансування. 

Члени сімей загиблих та члени сімей інвалідів потребують фінансової 

допомоги, частина з них – поліпшення житлових умов, а також психологічної 

підтримки. 

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з 

боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям 

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 районною 

радою та районною державною адміністрацією. 

 Організаційне супроводження виконання Програми у 2016-2020 роках 

здійснюватиме управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації. 

 Організацію та виконання Програми на місцях здійснюють виконкоми  

сільських, селищних рад. 

 Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням 

показників Програми: 

моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми 

відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, 

територіальними органами міністерств та відомств України в районі, 

виконкомами сільських та селищних рад  та надання управлінню соціального 

захисту населення райдержадміністрації відповідних інформацій щокварталу до 

2 числа місяця, наступного за звітним періодом;  



надання управлінням соціального захисту населення 

райдержадміністрації узагальненої інформацій про хід виконання Програми 

районній раді та керівництву районної державної адміністрації щокварталу до 5 

числа місяця, наступного за звітним періодом. 

надання управлінням соціального захисту населення 

райдержадміністрації узагальненої інформації департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 5 числа місяця, 

наступного за звітним періодом. 

Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 

розробити Пам'ятку для сімей учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО щодо права отримання ними 

соціальних пільг, передбачених чинним законодавством та заходами даної 

Програми. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

районної комплексної програми 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

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

2016-2020 роки  

 

1 Програма затверджена: Рішенням Голованівської районної ради від 25 грудня 

2015року № 28 

2 Ініціатор розроблення програми Голова районної державної адміністрації 

3 Розробник програми управління соціального захисту населення  

райдержадміністрації 

5 Співрозробники програми відділ освіти,  молоді та спорту, відділ культури, 

туризму та культурної спадщини,  фінансове 

управління, сектор регіонального розвитку, 

містобудування та архітектури, відділ фінансової, 

бюджетно-податкової політики, розвитку 

підприємництва та житлово-комунального 

господарства управління економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості, інфраструктури та житлово-

комунального господарства райдержадміністрації, 

центральна районна лікарня, центр первинної медико-

санітарної допомоги, відділ організаційної роботи, 

комунікацій з громадськістю райдержадміністрації; 

РВ управління ДСНС України у Кіровоградській 

області, РВ управління МВС України в 

Кіровоградській області, районний військовий 

комісаріат, районний центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, громадські організації 

6 Відповідальний виконавець 

програми 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

7 Учасники програми відділ освіти,  молоді та спорту, відділ культури, 

туризму та культурної спадщини,  фінансове 

управління, сектор регіонального розвитку, 

містобудування та архітектури, сектор житлово-

комунального господарства, управління економічного 

розвитку і торгівлі, центральна районна лікарня, 

центр первинної медико-санітарної допомоги, відділ 

організаційної роботи, комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації; РВ управління ДСНС України 

у Кіровоградській області, РВ управління МВС 

України в Кіровоградській області, районний 

військовий комісаріат, районний центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські 

організації 

8 

 

Терміни реалізації програми 2016-2020 роки 



9 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

районний, сільські, селищні бюджети 

10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього, грн. 

у тому числі: 

 

 

1800000 

Районний бюджет, грн. 950000 

кошти бюджетів сільських, 

селищних рад, грн. 

600000 

кошти небюджетних джерел, грн. 250000 

11 Основні джерела фінансування 

програми 

Районний бюджет, бюджети сільських, селищних рад, 

кошти не бюджетних джерел фінансування не 

заборонені чинним законодавством 

 

 

 

 

 

 

 


