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ПАСПОРТ 

 

Програми підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні проведення 

антитерористичної операції на 2021 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми: Виконавчий комітет Деражнянської міської ради. 

2. Розробник програми: Виконавчий комітет Деражнянської міської ради. 

3. Співрозробник програми: - 

4. Головний розпорядник коштів: Деражнянська міська рада в особі міського голови. 

5. Відповідальний виконавець програми: Виконавчий комітет Деражнянської міської ради. 

6. Учасники програми: Деражнянська міська  рада та члени сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції, які мешкають на території 

Деражнянської міської ради. 

7. Строки реалізації програми: 2021 рік. 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у програмі: міський бюджет. 

9. Обсяги та джерела фінансування: 

 

       Джерела  

           фінансування 

Обсяг 

            фінансування, 

              тис. грн 

 

Міський бюджет 

 

 

120 

 

*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення 

відповідних змін до міського бюджету впродовж терміну дії Програми 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАМА 

 підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної 

операції на 2021 рік 

 

Програму підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні проведення 

антитерористичної операції на 2021 рік (далі – Програма) розроблено на виконання завдань, 

визначених Указом Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи 

щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», Закону України від 

20.12.1991 року № 2012-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

 

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

У зв’язку з продовженням подій на Сході України зростає кількість сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, погіршується їх матеріальне і морально-психологічне 

становище. У зв’язку з військовим конфліктом громадяни зазнали не тільки людських втрат, а і 

значних психологічних та суспільних деформацій. Програма – це комплекс заходів, що 

здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової підтримки місцевих мешканців - членів 

сімей загиблих учасників АТО.  

   У рамках Програми передбачається надання допомоги членам сімей або членам родин, 

загиблих військовослужбовців в зоні АТО, з метою вирішення питань матеріально-побутового 

характеру. 

 

2. Мета та основні завдання програми 

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 та матеріального стану, виявлення 

гуманізму та співчуття сім’ям загиблих учасників АТО, запобігання потраплянню сімей у 

категорію тих, що перебувають у складних життєвих обставинах, поліпшення ефективності 

взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями та іншими 

юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин. 

Основні завдання Програми:  

1) надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО; 

2) проведення заходів присвячених героїзму учасників АТО; 

3) забезпечення учасників АТО, членів сімей загиблих учасників АТО, земельними 

ділянками для будівництва та обслуговування житлових будинків 

4) вшанування пам'яті загиблих учасників АТО. 

 

3. Заходи по забезпеченню виконання Програми. 

Очікувані результати 

Результативний показник Програми – це 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 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. 

 

4. Ресурсне забезпечення реалізації Програми 



Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного 

законодавства за рахунок міського бюджету. Також, благодійної (спонсорської) допомоги та 

заходів, що не потребують фінансування не заборонених законодавством. Напрямки реалізації  

Програми наведено у додатку 1. 

 

5. Координація та контроль за реалізацією Програми 

Координація та контроль за виконанням заходів Програми здійснюється виконавчим 

комітетом міської ради.  

Апарат виконавчого комітету міської ради щорічно звітує перед міською радою про хід 

виконання програми та забезпечує висвітлення в засобах масової інформації відомостей про 

виконання Програми. 

 

Додаток 1 

до Програми 

Напрямки реалізації та заходи  

Програми підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні проведення 

антитерористичної операції на 2021 рік 

 

    № 

п/п      

Назва 

напрямку 

реалізації 

(завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн 

Очікуваний 

результат 

 

 

1 

Соціальний 

захист 

Надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги членам 

сімей загиблих 

учасників АТО в 

сумі 10 000 грн 

2021 Виконком 

міської 

ради 

Міський 

бюджет 

120 

 

 

Матеріальна 

підтримка 

сімей 

загиблих 

учасників 

АТО  

 

 

2 

Соціальний 

захист 

Проведення 

заходів 

присвячених 

героїзму 

учасників АТО  

2021 Виконком 

міської 

ради 

Не потребує Не 

потребує 

Підвищення 

рівня 

патріотизму 

у населення 

 

3 

Соціальний 

захист 

Забезпечення 

членів сімей 

загиблих 

учасників АТО 

земельними 

ділянками для 

будівництва та 

обслуговування 

житлових 

будинків 

2021 Виконком 

міської 

ради 

Не потребує Не 

потребує 

Соціальний 

захист сімей 

загиблих та 

учасників 

бойових дій 

 

4 

Збереження 

історичної 

пам’яті  

про земляків –

героїв 

учасників  

АТО  

Вшанування 

пам'яті загиблих 

учасників АТО  

2021 Виконком 

міської 

ради 

Не потребує Не 

потребує 

Підвищення 

рівня 

патріотизму 

у населення 

 

    

Міський голова                                                                                                         Андрій КОВПАК 



 


