
  

Відділ соціальної підтримки населення 
Кіровоградської міської ради 

Інформація

 про виконання Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної 
операції в східних областях України та 

членів їх сімей — мешканців міста 

за 2016 рік

м. Кропивницький 2017



  

Основні завдання Комплексної програми

надання соціальної допомоги та підтримки учасникам АТО та 
членам сімей загиблих учасників АТО;

надання  учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам 
сімей загиблих учасників АТО, комплексних  медичних, психологічних 
та соціальних послуг;

забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних 
навчальних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів з 
числа дітей учасників АТО;

проведення заходів щодо вшанування пам'яті загиблих учасників 
АТО.



  

Фінансування 
Комплексної програми піідтримки
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Комісія щодо розгляду заяв 
постраждалих учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги

Погоджено - 50 постраждалим 
учасникам АТО та 4 сім'ям 
загиблих 

Проведено 8 засідань комісії
Розглянуто 56 звернень, із них:
сімей загиблих - 5
учасників АТО - 51
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                одноразової матеріальної допомоги постраждалим 
участникам АТО та сім'ям загиблих

постраждалі учасники АТО

сім'ї загиблих



  

Комісія 
з питань надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих

Проведено 7 засідань комісії
Розглянуто звернень - 1398, із них:
членів сімей загиблих- 71
учасників АТО -  1327

 

Погоджено - 1326



  

Надання матеріальної допомоги
учасникам АТО

одноразова матеріальна допомога

1231

3693

кількість осіб

загальна сума 
коштів тис. грн

Щомісячна матеріальна допомога для вирішення 
соціально-побутових питань за 2015 рік

кількість осіб

загальна сума до-
помоги тис. грн



  

Надання
матеріальної допомоги 
членам сімей загиблих

щомісячна матеріальна допомога членам сімей загиблих для вирішення соціально-побутових питань
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Відшкодування
 витрат на поховання загиблих учасників АТО
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Надання грошової допомоги
 та вручення подарунків до свят членам сімей загиблих

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей: 

● надано матеріальну допомогу дітям загиблих 
учасників АТО на суму  29,0 тис. грн; 

вручено подарунки на  суму 15,0 тис.  грн. 

 З нагоди Дня знань 
вручено подарунки на 

загальну суму 

10,1 тис. грн. 

До новорічних свят:
надано матеріальну допомогу дітям загиблих 

учасників АТО на суму  29,0 тис. грн;
вручено подарунки на  суму 6,96 тис.  грн
 



  

Вручення новорічних подарунків дітям 
учасників АТО

●

Вручено новорічні 
подарунки дітям 

учасників АТО на 
загальну суму 

126,0 тис. грн



  

Поліпшення житлових умов 
учасників АТО

У 2016 році придбано житло 
для 6 сімей загиблих  
учасників  АТО та 4 інвалідів 
війни І та ІІ груп. 

Ордери вручені 10 особам.



  

Відведення земельних ділянок 
учасникам АТО

 

У власність передано 725 земельних 
ділянок орієнтовною площею 72 га.

Міською радою прийняті рішення про 
надання 949 дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок учасникам 
антитерористичної операції.



  

Забезпечення безкоштовним оздоровленням 
(відпочинком) дітей учасників АТО

У 2016 році забезпечено 
безкоштовним оздоровленням 
(відпочинком) 78 дітей  на загальну 
суму 136,0 тис. грн

У 2015 році - 7 дітей на загальну суму 
25,7 тис. грн 

У 2014 році - 24    дитини    на      
загальну суму 49,4 тис. грн



  

Забезпечення безкоштовним харчуванням 
дітей учасників АТО у дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах  
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Надання медичної допомоги
 учасникам АТО

 та членам їх сімей
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Надання медичної допомоги
 учасникам АТО

 та членам їх сімей
    У 2016 році здійснено наступні заходи:

● забезпечено продуктами харчування та лікарськими засобами учасників 
антитерористичної операції у разі стаціонарного лікування на суму 368,1 тис. грн;

● забезпечено безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування учасників АТО та членів їх сімей на суму 88,9 тис. грн;

● забезпечено дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6-ти років, батьки яких є учасниками 
АТО, безкоштовно лікарськими засобами або на пільгових умовах у разі амбулаторного 
лікування на суму 5,0 тис. грн;

● забезпечено надання акушерської допомоги дружинам учасників АТО на суму                 
     97,0 тис. грн;

● забезпечено лікування стоматологічних захворювань учасників АТО та їх дітям на 
суму    87,0 тис. грн;

● забезпечено проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризації учасників 

АТО та членів їх сімей із залученням необхідних спеціалістів на суму  76,0 тис. грн. 



  

Соціальна та психологічна адаптація 
учасників АТО

Відвідано 94 сім'ї учасників АТО та 
27 військовослужбовців. 

Надано 1189 послуг інформаційно-
консультативного характеру.



  

Патріотичне виховання молоді



  

Вшанування пам'яті 

У 2016 році  відкрито 4 
меморіальні дошки, 
перейменовано 23 вулиці, 4 
провулки та 2 сквери 



  

Вшанування пам'яті

До Дня незалежності України 
виготовлено 46 плакеток та 
вручено сім'ям загиблих 
військовослужбовців



  

Вшанування пам'яті

Благодійний марофон «Серця 
опалені війною»



  

Благодійний марофон «Серця, опалені 
війною»

Надруковано:
 346 екземплярів буклетів “За 
Україну, за її волю, за народ. 
Герої не вмирають” про 
військовослужбовців, які 
загинули під час проведення 
антитерористичної операції на 
сході України;

 500 екземплярів збірки віршів 
Дениса Бирзула “А війну 
розітру в долонці”, 
присвячених українським 
воїнам-героям.



  

Основні приорітети  на 2017 рік

:

●  

● ;

●

●  ;

●

грошова допомога учасникам АТО та членам сімей загиблих на 
загальну суму 5698,7 тис. грн;

медична допомога учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей 
загиблих на загальну суму 975,7 тис. грн;

безкоштовне харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах міста на загальну суму 3497,1 тис. грн;

безкоштовне оздоровлення дітей учасників АТО на загальну суму  

50,0 тис. грн;

придбання подарунків до свят для членів сімей загиблих учасників АТО 
та дітей учасників АТО на загальну суму 231,8 тис. грн.

створення реабілітаційного центру для учасників АТО та членів їх 
сімей.



  

Дякуємо за увагу!
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