
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОКОВА   СЕСІЯ   ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 09 вересня 2014 року                 № 3399 
 

Про затвердження Комплексної програми  
підтримки учасників антитерористичної  
операції в східних областях України та 
членів їх сімей — мешканців м. Кіровограда 
 

 Керуючись статтею 46 розділу ІІ, статтею 140 та статтею 146           
розділу XІ Конституції України, Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, на виконання рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 липня 2014 року № 3258 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради Топчія П. С. та Кролевця А. В.”, з метою 
посилення захисту учасників антитерористичної операції в східних областях 
України та членів їх сімей — мешканців м. Кіровограда, Кіровоградська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А:  
 

 1. Затвердити Комплексну програму підтримки учасників 
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей — 
мешканців м. Кіровограда (далі — Комплексна програма), що додається. 
 2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів 
Комплексної програми передбачаються при формуванні міського бюджету і 
затверджуються рішенням міської ради про бюджет на відповідний бюджетний 
період та коригуються в процесі його виконання. 
 3. Провести перерозподіл видатків міського бюджету на 2014 рік за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 1. 
 4. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради внести 
відповідні зміни до розпису міського бюджету на 2014 рік. 
 5. Уповноважити міського голову проводити виплату одноразової 
матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції 
та сім'ям загиблих відповідно до розпорядження. 
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення і 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради   
Дригу В. В. 
 
 

Секретар міської ради                                                                    І. Марковський 
 

Вовк 24 55 65 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської 

                                                                           ради 
                                                                                       09 вересня 2014 року 
                                                                           № 3399 
 
 
 
 
 
 

 
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

 
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей — мешканців м. Кіровограда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кіровоград – 2014 
 



І. Вступ 
 

 Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції 
(далі — АТО) в східних її областях) зумовлює значне збільшення кількості 
сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого 
рівня та погіршення морально-психологічного стану. 
 Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій 
учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім'ям, члени яких загинули або 
постраждали під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення 
фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх 
потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці. 
 Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в 
східних областях України та членів їх сімей — мешканців м. Кіровограда    
(далі — Комплексна програма) - це комплекс заходів, що здійснюється на 
місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки 
учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових 
проблем, надання матеріально-технічної допомоги підрозділам, які беруть 
участь в АТО. 
 При розробленні Комплексної програми використані рішення 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету щодо надання 
додаткових соціальних гарантій зазначеним категоріям громадян, пропозиції 
депутатів міської ради та виконавчих органів міської ради. 
 

ІІ. Мета та основні завдання Комплексної програми 
 

 Метою Комплексної програми є підвищення рівня соціального захисту 
учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час 
здійснення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, 
поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з 
міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими 
юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, 
підтримання боєздатності підрозділів, які беруть участь в АТО. 
 Основні завдання Комплексної програми: 
 надання одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам АТО 
та сім'ям загиблих; 
 надання місцевої пільги по сплаті за користування житлом (квартирна 
плата) незалежно від форм власності житлового фонду 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; 
 попередження загибелі та каліцтва учасників АТО; 
 забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня 
здоров'я учасників АТО; 
 сприяння у забезпеченні учасників АТО технічними та іншими засобами;  
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 вшанування пам'яті загиблих учасників АТО. 

 
ІІІ. Заходи по забезпеченню виконання Комплесної програми 

 
 Реалізація Комплексної програми проводиться шляхом фінансування 
відповідно до чинного законодавства за рахунок міського бюджету та інших 
джерел фінансування згідно з заходами, що додаються. 
 

IV. Очікувані результати 
 
 Виконання визначених Комплексною 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 та матеріально-
технічному забезпеченню підрозділів, які беруть участь в АТО. 
 

V. Система контролю та звітності щодо виконання 
Комплексної програми 

 
 Реалізацію Комплексної програми планується здійснити шляхом 
виконання заходів щодо підтримки учасників антитерористичної операції в 
східних областях України та членів їх сімей — мешканців м. Кіровограда. 
 Виконавцями програми є: 
 виконавчі органи Кіровоградської міської ради; 
 Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді; 
 виконавчі комітети Кіровської та Ленінської районних у м. Кіровограді 
рад; 
 комунальне підприємство “Ритуальна служба — спецкомбінат 
комунально-побутового обслуговування”. 
 Основними напрямками контролю за виконанням Комплексної    
програми є: 
 щоквартальна звітність виконавчих органів Кіровоградської міської ради, 
виконавчих комітетів Кіровської та Ленінської районних у м. Кіровограді рад, 
підприємств та організацій, визначених виконавцями Комплексної програми, 
яка надається до відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської 
міської ради до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 
  здійснення аналізу стану виконання Комплексної програми відділом 
соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради та інформування 
з цього питання міської ради до 25  числа місяця, наступного за звітним 
кварталом. 
 Внесення змін до Комплексної програми здійснюється за пропозиціями 
виконавчих органів міської ради, погодженими з іншими її виконавцями. 
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 Паспорт Комплексної програми  

 
 1. Комплексна програма погоджена: 
 
 рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
 
 2. Ініціатори розроблення Комплексної програми: 
 
 Кіровоградська міська рада, 
 виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 
 3. Розробник Комплексної програми: 
 
 відділ соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради 
 
 4. Співрозробники Комплексної програми: 
 
 виконавчі органи Кіровоградської міської ради 
 
 5. Відповідальний виконавець Комплексної програми: 
 
 відділ соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради 
 
 6. Термін реалізації Комплексної програми: 
 
 2014 рік 
 
 7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Комплексної програми: 
 
 згідно з відповідними бюджетними призначеннями. 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                              Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Додаток  
                                                                                                                                                                   до Комплексної програми підтримки   
                                                                                                                                                                   учасників антитерористичної операції  
                                                                                                                                                                   в східних областях України та членів їх  
                                                                                                                                                                   сімей - мешканців м. Кіровограда 
 

Заходи 
щодо реалізації Комплексної програми підтримки                                                                                                                                  

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх                                                                                                                                                 
сімей - мешканців м. Кіровограда 

 
Фінансове забезпечення (тис. грн), в тому 
числі за рахунок  

№ 
з/п 

Зміст заходу Тер-
мін 
вико-
нання, 
рік 

Виконавці Затвер-
джено 
на 2014 
рік 

Держав-
ного 
бюджету  

Облас-
ного 
бюджету  

Міського 
бюджету 

Інших 
джерел 
фінан-
сування 

Результат 
впровадження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. Організаційно-правове забезпечення 
 

1.1 Створення постійнодіючого 
консультативного органу з 
питань координації надання 
соціальної підтримки 
учасникам АТО та членам їх 
сімей 

2014 Управління  з 
питань 
надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного 
захисту 
населення, відділ 
соціальної 
підтримки 
населення, 
юридичне 
управління 
 

- - - - - Забезпечення 
координації роботи з 
надання соціальної 
підтримки учасникам 
АТО та членам їх сімей 
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         Продовження таблиці   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2 Запровадження єдиного 
реєстру осіб та обліку 
одержувачів послуг і 
допомог, наданих з бюджетів 
усіх рівнів та інших джерел 
фінансування 

2014 Управління  з 
питань 
надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного 
захисту 
населення, 
Кіровська та 
Ленінська 
районні у                        
м. Кіровограді 
ради 
 

- - - - - Моніторинг стану 
соціальної підтримки 

1.3 Визначення соціально-
побутових потреб сімей 
загиблих (постраждалих) 
учасників АТО (заповнення 
соціального паспорта) 

2014 Кіровоградський 
міський центр 
соціальних 
служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 
Кіровська та 
Ленінська 
районні у                        
м. Кіровограді 
ради 
 

- - - - - Задоволення 
соціально-побутових 
потреб сімей загиблих 
(постраждалих) 
учасників АТО 

1.4 Надання безоплатної 
правової допомоги щодо 
захисту порушених прав 
постраждалих учасників 
АТО, членів сімей загиблих 
під час проведення АТО 
 

2014 Юридичне 
управління 

- - - - - Наданння сім'ям 
юридичних 
консультацій та 
роз'яснень, юридичний 
супровід 
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         Продовження таблиці   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5 Налагодження співпраці з 
благодійними,  
волонтерськими, 
релігійними, міжнародними 
організаціями з метою 
залучення позабюджетних 
коштів для надання грошової 
і натуральної допомоги 
сім'ям загиблих 
(постраждалих) під час 
проведення АТО, які її 
потребують 
 

2014 Кіровоградський 
міський центр  
соціальних 
служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 
відділ з питань 
внутрішньої 
політики 

- - - - - Поліпшення 
матеріального стану та 
побутових умов сімей 
загиблих 
(постраждалих) 
учасників АТО 

1.6 Висвітлення в засобах 
масової інформації заходів, 
спрямованих на підтримку 
учасників АТО та членів їх 
сімей 

2014 Відділ по роботі 
із засобами 
масової 
інформації, 
виконавчі органи 
міської ради 
 

- - - - - Отримання інформації 
про стан реалізації 
заходів Комплексної 
програми 

 
2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей 

 
2.1 Надання одноразової 

матеріальної допомоги 
постраждалим учасникам 
АТО та сім'ям загиблих 

2014 Відділ соціаль-
ної підтримки 
населення,  
відділ 
бухгалтерського 
обліку 
 

1900,0 - - 1900,0 - Матеріальна підтримка 
сімей 
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         Продовження таблиці   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 Звільнення членів сімей 
загиблих від сплати за 
користування житлом 
(квартирної плати) 
незалежно від форми 
власності житлового фонду 
 

2014 Головне 
управління 
житлово- 
комунального 
господарства 

400,0 - - 400,0 - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 

2.3 Надання учасникам АТО та 
членам сімей загиблих 
земельних ділянок із запасу 
державної (комунальної) 
власності для будівництва  та 
обслуговування житлових 
будинків, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка),  
ведення садівництва та 
індивідуального дачного 
будівництва 
 

2014 Управління 
земельних 
відносин та 
охорони 
навколишнього 
середовища 

- - - - - Поліпшення соціально-
побутових умов 
проживання сімей 

2.4 Забезпечення безкоштовним 
оздоровленням 
(відпочинком) дітей 
учасників АТО 

2014 Відділ сім'ї та 
молоді,  
відділ фізичної 
культури та 
спорту 
 
 
 
 
 

90,0 - - 90,0 - Поліпшення фізичного 
та психологічного 
стану дітей 
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         Продовження таблиці   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5 Забезпечення безкоштовним 
дворазовим харчуванням 
учнів 1-4 класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Кіровограда з 
числа дітей учасників АТО  
та дітей, один із батьків яких 
загинув під час проведення 
АТО. Учнів 5-11 класів 
забезпечити одноразовим 
харчуванням 

2014 Управління 
освіти 

100,0 - - 100,0 - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 

2.6 Забезпечення безкоштовним 
триразовим харчуванням  
вихованців дошкільних 
навчальних закладів                       
м. Кіровограда з числа дітей 
учасників АТО та дітей, один 
з батьків яких загинув під 
час проведення АТО 

2014 Управління 
освіти 
 

200,0 - - 200,0 - Поліпшення 
соціального захисту  
сімей 

2.7 Забезпечення 
першочергового охоплення 
дітей учасників АТО 
позакласною та 
позашкільною роботою 

2014 Управління 
освіти 

- - - - - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 

2.8 Забезпечення безкоштовним 
навчанням дітей учасників 
АТО в комунальних закладах 
позашкільної освіти (дитячо-
юнацькі      клуби,      дитячо- 

2014 Відділ сім'ї та 
молоді,  
відділ фізичної 
культури та 
спорту 
 

- - - - - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 юнацькі спортивні школи)         

2.9 Надання 50 % пільги по 
оплаті за навчання в школах 
естетичного            виховання  
дітям учасників АТО, 100 % - 
дітям загиблих учасників 
АТО  

2014 Відділ культури і 
туризму 

- - - - - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 

2.10 Надання 100 % пільги 
користувачам бібліотек з 
числа учасників АТО та 
членів їх сімей  

2014 Відділ культури і 
туризму 

- - - - - Поліпшення 
соціального захисту  
сімей 

2.11 Забезпечення безкоштовним 
відвідуванням міських музеїв 
учасниками АТО та членами 
їх сімей 

2014 Відділ культури і 
туризму 

- - - - - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 

2.12 Забезпечення безоплатного 
відпуску лікарських засобів 
за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
учасників АТО 

2014 Управління 
охорони здоров'я 

10,0 - - 10,0 - Покращення 
медичного 
обслуговування 

2.13 Забезпечення продуктами  
харчування та лікарськими 
засобами учасників АТО у 
разі стаціонарного лікування 

2014 Управління 
охорони здоров'я 

15,0 - - 15,0 - Покращення 
медичного 
обслуговування 

2.14 Забезпечення дітей учасників  
АТО віком до 3-х років та від 
3-х до 6-и років лікарськими 
засобами безкоштовно або на 
  
 

2014 Управління 
охорони здоров'я 

2,4 - - 2,4 - Покращення 
медичного 
обслуговування 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 пільгових умовах у разі 
амбулаторного лікування  

        

2.15 Забезпечення проведення 
щорічного медичного 
обстеження і диспан-
серизації учасників АТО та 
членів їх сімей із залученням 
необхідних спеціалістів  

2014 Управління 
охорони здоров'я 

- - - - - Покращення 
медичного 
обслуговування 

2.16 Забезпечення лікування 
стоматологічних 
захворювань учасників АТО 
 

2014 Управління 
охорони здоров'я 

2,0 - - 2,0 - Покращення 
медичного 
обслуговування 

2.17 Забезпечення безкоштовним 
проїздом у міському 
транспорті     членів      сімей 
загиблих учасників АТО 

2014 Управління 
розвитку 
транспорту та 
зв'язку 
 

- - - - - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 

2.18 Забезпечення надомним 
обслуговуванням одиноких 
батьків, діти яких загинули 
під час проведення АТО 

2014 Кіровська та 
Ленінська 
районні у                      
м. Кіровограді 
ради 
 

- - - - - Надання необхідних 
соціальних послуг 

2.19 Забезпечення соціальним 
супроводом  учасників АТО 
після повернення із зони 
АТО 

2014 Кіровоградський 
міський центр 
соціальних 
служб для сім'ї, 
дітей та молоді 
 
 

- - - - - Надання необхідних 
соціальних послуг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.20 Забезпечення соціальним 
супроводом   сімей учасників 
АТО 

2014 Кіровоградський 
міський центр 
соціальних 
служб для сім'ї, 
дітей та молоді 
 

- - - - - Надання необхідних 
соціальних послуг 

3. Матеріально-технічна допомога підрозділам, які беруть участь в АТО 
 

3.1 Забезпечення учасників АТО 
матеріально-технічними  
засобами  та іншими 
необхідними матеріалами 

2014 Управління  з 
питань 
надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного 
захисту 
населення 

164,9 - - 164,9 - Поліпшення 
матеріально- 
технічного 
забезпечення 
підрозділів, які беруть 
участь в АТО 

3.2 Забезпечення поховання 
загиблих учасників АТО 

2014 Комунальне 
підприємство 
“Ритуальна  
служба-
спецкомбінат 
комунально-
побутового 
обслуговування”, 
Комунальне 
підприємство 
“Управління 
будинками 
Кіровоградської 
міської ради” 
 

158,56 - - 158,56 - Матеріальна підтримка 
сімей 
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Продовження таблиці 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО 
 

4.1 Облаштування та 
впорядкування алеї Слави 
для почесних поховань 
померлих і загиблих 
учасників АТО на території 
Рівненського кладовища  

2014 Головне 
управління 
житлово-
комунального 
господарства 

100,0 - - 100,0 - Увічнення пам'яті 
загиблих (померлих) 
учасників АТО 

4.2 Встановлення на території 
міста пам’ятних знаків, 
меморіальних дошок 
загиблим (померлим) 
учасникам АТО  

2014 Відділ культури і 
туризму 

- - - - - Увічнення пам'яті про 
загиблих героїв 

4.3 Розгляд пропозицій 
громадськості щодо 
перейменування площ, 
вулиць, парків, скверів у 
місті Кіровограді з метою 
увічнення пам'яті про 
загиблих героїв 

2014 Відділ культури і 
туризму 

- - - - - Увічнення пам'яті про 
загиблих героїв 

4.4 Створення у музейних, 
бібліотечних закладах 
тематичних виставок, 
експозицій, у тому числі 
фотовиставок, присвячених 
героїзму учасників АТО 

2014 Відділ культури і 
туризму 

- - - - - Підвищення рівня 
патріотизму серед 
населення 

4.5 Розгляд питання щодо 
присвоєння навчальним 
закладам імен загиблих за 
незалежність і територіальну  

2014 Управління 
освіти 

- - - - - Вшанування пам’яті 
героїв, які загинули за 
незалежність і 
територіальну  
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 цілісність України героїв.        цілісність України 
4.6 Організація зустрічей учнів, 

студентів з учасниками АТО 
та волонтерами, які надають 
їм допомогу 

2014 Управління 
освіти, відділ 
сім'ї та молоді 

- - - - - Виховання патріотизму 
у дітей та молоді 

4.7 Проведення лінійок та уроків 
пам’яті, круглих столів, 
конференцій, лекцій,  
виховних годин, бесід, 
вечорів, виставок              
малюнків та інших 
тематичних заходів, 
присвячених вшануванню 
пам’яті      захисників,       які 
віддали життя за 
незалежність та 
територіальну цілісність 
України 

2014 Управління 
освіти, відділ 
сім'ї та молоді 

- - - - - Виховання патріотизму 
у дітей та молоді 

 Разом   3142,86   3142,86   
 

 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                                                                                                      Ю. Вовк 
 
 
 



 

Додаток 1  

09 вересня 2014 року № 3399
Перерозподіл видатків міського бюджету на 2014 рік 

за головними розпорядниками коштів

+ збільшено
- зменшено

(грн.)

Назва головного розпорядника коштів               
Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього

з них: з них:

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

03 Виконавчий комітет міської ради +1 900 000,00 +1 900 000,00

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +1 900 000,00 +1 900 000,00

090412 Інші видатки на соціальний захист населення +1 900 000,00 +1 900 000,00

10 Управління освіти +300 000,00 +300 000,00

070000 Освіта +300 000,00 +300 000,00

070101 Дошкільні заклади освіти +200 000,00 +200 000,00

070201 +100 000,00 +100 000,00

65 Управління розвитку транспорту та зв'язку -2 200 000,00 -2 200 000,00

170000 -2 200 000,00 -2 200 000,00

170603 Інші заходи у сфері електротранспорту -2 200 000,00 -2 200 000,00

Всього видатків

І. Марковський

до рішення Кіровоградської 
міської ради

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

 спожи-
вання

розви-
тку

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

 оплата 
праці 

комунальн

і послуги 
та 

енергоносії

 
оплата 
праці 

комуна-
льні 

послуги 
та 

енерго-
носії

бюджет 
розвитку

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий 
садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,  
телекомунікації та інформатика

                             Секретар міської ради



 


