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      Головною метою Програми є підвищення рівня соціального захисту членів сімей 

учасників антитерористичної операції, які загинули під час виконання завдань в зоні 

проведення  АТО, підтримання їх належного морально - психологічного, матеріального 

стану, запобігання потраплянню сімей у категорію тих, що перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

     Основні завдання Програми це надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників 

АТО, проведення заходів присвячених героїзму учасників АТО, забезпечення земельними 

ділянками для будівництва та обслуговування житлових будинків та вшанування пам’яті 

загиблих учасників АТО. 

В рамках виконання програми заклади культури територіальної громади активно 

долучилися до проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів, спрямованих 

на підтримку сімей загиблих учасників АТО,ООС. Протягом 2021 року центральна міська 

бібліотека спільно з своїм партнером благодійним фондом «МИР ТА ДОБРО» провели цикл 

уроків мужності, присвячених нашим землякам, які віддали своє життя за Україну: в 

Божиковецькій сільській бібліотеці пройшов день пам’яті «Володимир Малярчук – земляк – 

патріот», до 5-річчя з дня загибелі Артема Воронюка в Нижнянському сільському будинку 

культури відбувся урок мужності «Життя віддане за Україну», до  Дня Захисника України у 

центральній районній бібліотеці організовано патріотичну годину «Свято мужності та слави» 

де вшанували 13 жителів Деражнянщини  хвилиною мовчання, які загинули на сході України 

в бою за честь і гідність свого народу.  В ході проведення заходу  презентовано відео «Їх 

імена та подвиг незабутні». З нагоди Дня Захисника України в с. Божиківці відбулась година 

вшанування  «Пам’ятай про тих, хто відав життя за Україну», у с. Кальня - урок мужності 

«Святі лицарі – захисники Вітчизни», у селах Мазники та Яблунівка - година патріотичного 

виховання «За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ» та «Славні сини України». 

У Деражнянській центральній районній бібліотеці  користувачам Інтернет-послуг  

представлено відео-презентацію «Небесна Сотня: герої, які змінили хід історії України». В 

ході відеопрезентації проведено огляд постійнодіючої книжкової виставки «Вшануй 

хвилиною мовчання, Україно тих,  що полягли», який супроводжував відео-кліп гурту 

«GONTA»  - Гей, сивий вітер плаче. 

      Година патріотичного виховання «А сотню вже зустріли небеса» організована у 

Копачівській бібліотеці, година-реквієм «Герої не вмирають» - у Волоськівській, тематична 

поличка «Завжди у нашій пам’яті» влаштована у Новосілецькій бібліотеках. 

 Деражнянський міський історичний музей представив  відвідувачам тематичну 

виставку  «У їхніх серцях жила Україна». 

 З нагоди дня Гідності та Свободи у м. Деражня відбулася  акція пам’яті, молодіжна 

хода та покладання квітів до пам’ятної дошки борців за незалежність України «Наш дух не 

зламати, свободу не вбити» за участю представників  міської ради, молоді та громадськості 

міста.  



 Вечір-реквієм «Ангели безсмертя»   проведено у Яблунівському СБК, у Лозівському 

клубі влаштовано виставку фоторобіт  «З любов'ю до України»  у с. Теперівка організована 

концертна програма «Люди, які прославляють Україну». 

Центральна міська бібліотека  презентувала книжково-ілюстративну виставку, 

присвячену Дню Гідності та Свободи «Вшануй хвилинною мовчання, Україно тих, що 

полягли», де  представлено книги і матеріали про  земляків-героїв, які відали своє життя за 

свободу і незалежність нашої України. У сільському закладі культури бібліотечного типу  

села  Копачівка  відбулась година вшанування «Герої не вмирають» та   патріотична година 

«Революція гідності – символ свободи і дружби».   

За період 11 місяців поточного року 6 учасників АТО скористались правом отримання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

     Обсяг фінансового ресурсу на виконання даної програми на 2021 рік передбачений в сумі 

120 тисяч гривень .Кошти використані в повному обсязі. Протягом поточного року 

виплачено 12 сім’ям  загиблих  учасників АТО матеріальну допомогу в сумі по 10 000 

гривень .  
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