
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 16 грудня 2014 року                                                    № 3769 
 
 
 
Про звіт щодо виконання Комплексної 
програми підтримки учасників  
антитерористичної операції в східних  
областях України та членів їх сімей — 
мешканців м. Кіровограда 
 
 
 Керуючись статтею 46 розділу ІІ та статтями 140, 146 Конституції 
України, статтями 26, 27, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, заслухавши звіт щодо виконання Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 
сімей — мешканців м. Кіровограда, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 09 вересня 2014 року № 3399, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Звіт щодо виконання Комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей —
мешканців м. Кіровограда, затвердженої рішенням Кіровоградської міської 
ради від 09 вересня 2014 року № 3399, взяти до відома (додається). 
 
 2. Продовжити дію Комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей — 
мешканців м. Кіровограда на 2015 рік. 
 
 3. Доручити фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради 
передбачити у проекті міського бюджету на 2015 рік фінансування 
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в 
східних областях України та членів їх сімей — мешканців м. Кіровограда в 
обсязі на рівні 2014 року. 
 
 4. Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти на постійні комісії 
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міської  ради  з  питань  бюджету,  податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку, з питань охорони здоров'я та соціального 
захисту населення і заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О. О. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                   І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вовк 24 55 65  
 



                                                                                       Додаток  
                                                                                       до рішення Кіровоградської  
                                                                                       міської ради 
                                                                                       16 грудня 2014 року 
                                                                                       № 3769 
 

Звіт  
щодо виконання Комплексної програми підтримки учасників 

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

 
 Комплексна програма учасників антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда затверджена 
рішенням Кіровоградської міської ради від 09 вересня 2014 року № 3399. 
 Комплексна програма учасників антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда (далі - 
Комплексна програма) була розроблена відділом соціальної підтримки 
населення спільно з виконавчими органами Кіровоградської міської ради з 
метою 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. 
 Виконання заходів, передбачених Комплексною програмою, сприяло 
підвищенню рівня соціального захисту, поліпшення соціально-психологічного 
мікроклімату в родинах сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, дало 
можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, 
сприяло вирішенню інших соціально-побутових питань та матеріально-
технічному забезпеченню підрозділів, які беруть участь в АТО. 
 Відповідно до Комплексної програми були виконані заходи за рахунок 
коштів міського бюджету на загальну суму 1213,902 тис. грн. 
 З метою виконання Комплексної програми підготовлено та внесено на 
затвердження виконавчого комітету Кіровоградської міської ради Порядок 
надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам 
антитерористичної операції та сім'ям загиблих, які є мешканцями                               
м. Кіровограда. 
 Створено комісію щодо розгляду заяв постраждалих учасників 
антитерористичної операції та членів сімей загиблих, які є мешканцями                       
м. Кіровограда.  
 Станом на 10 грудня 2014 року до виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради з питання отримання матеріальної допомоги звернулось 116 осіб, 
із них 24 сім'ї загиблих та 92 постраждалих учасників антитерористичної 
операції. 
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 Підготовлено та проведено 4 засідання комісії щодо розгляду заяв 
учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих, які є 
мешканцями м. Кіровограда, на яких було розглянуто 108 звернень. 
 Відповідно до рішень комісій видано 4 розпорядження міського голови 
про надання одноразової матеріальної допомоги 81 постраждалому учаснику 
антитерористичної операції та 22 сім'ям загиблих на загальну суму           
770,00 тис. грн.  
 Проведено виплату одноразової матеріальної допомоги: 
 22 сім'ям загиблих учасників АТО на загальну суму 550,00 тис. грн; 
 81 постраждалому учаснику АТО на загальну суму 220,00 тис. грн. 
 Прийнято 7 рішень Кіровоградської міської ради про виділення коштів 
на відшкодування витрат для проведення поховання та поминальних обідів                 
26 учасників антитерористичної операції на загальну суму 137, 399 тис. грн. 
 Проведено закріплення за сім'ями загиблих учасників  
антитерористичної операції депутатів міської ради, працівників виконавчих 
органів міської ради, медичних та соціальних працівників. 
 Під соціальним супроводом соціальних працівників Кіровоградського 
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебуває 3 сім'ї 
учасників антитерористичної операції.  
 З метою поліпшення матеріального стану та побутових умов сімей 
загиблих (постраждалих) учасників антитерористичної операції налагоджена 
співпраця з міською організацією “Червоного Хреста”, обласною громадською 
організацією матерів дітей-інвалідів “Серце матері”, Кіровоградським 
обласним відділенням Української філії Міжнародної Християнської 
благодійної організації Армії Спасіння, благодійним фондом “Центр всесвіту”, 
з Фондом допомоги багатодітним. 
 Кіровоградською міською радою прийняті рішення щодо надання 93-х 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок учасникам антитерористичної операції. Управлінням земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської 
міської ради підготовлено проекти рішень міської ради на чергову сесію щодо 
надання 89 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок учасникам антитерористичної операції. 17 звернень 
учасників антитерористичної операції розглянуто на постійній комісії міської 
ради з питань архітектури, будівництва та земельних відносин. 196 звернень 
знаходиться на розгляді в управлінні земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради. 
 Юридичним управлінням Кіровоградської міської ради надано                                  
4 консультації в рамках  безоплатної  первинної  правової  допомоги  з  питань 
земельного законодавства особам, які беруть участь в антитерористичній 
операції. 
 З метою забезпечення безкоштовним оздоровленням дітей учасників 
антитерористичної операції за кошти міського бюджету у сумі 49,392 тис. грн 
було направлено на 14 календарних днів до дитячого закладу оздоровлення та 
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відпочинку “Жовтень” в с. Бірки Олександрівського району Кіровоградської 
області 24 дитини із сімей військовослужбовців, які виконували службовий 
обов'язок в східних областях України. 
 З 01 жовтня 2014 року вихованці дошкільних навчальних закладів                      
м. Кіровограда з числа дітей учасників антитерористичної операції 
забезпечуються безкоштовним триразовим харчуванням. Учні 1-4-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів отримують безкоштовні сніданки та 
обіди, учні 5-11-х класів забезпечені одноразовим гарячим харчуванням.  
  З 01 жовтня по 01 грудня 2014 року кількість звільнених від оплати у 
дошкільних закладах становить 172 дитини, у загальноосвітніх навчальних 
закладах - 136 учнів. Використано коштів з міського бюджету на зазначені цілі 
у сумі 45,963 тис. грн. 
 Надано 50 % пільгу по оплаті за навчання в школах естетичного 
виховання 4 дітям учасників антитерористичної операції (Кіровоградська 
музична школа № 2 ім. Ю. С. Мейтуса - 2 дитини, Кіровоградська музична 
школа № 3 - 1 дитина, Кіровоградська музична школа № 4 - 1 дитина). 
 Користувачам бібліотек-філій Кіровоградської міської централізованої 
бібліотечної системи з числа учасників антитерористичної операції та членів їх 
сімей надаються 100 % пільги. У разі звернення учасники антитерористичної 
операції та члени їх сімей забезпечуються безкоштовним відвідуванням 
міських музеїв. 
 На виконання заходів Комплексної програми по галузі “Охорона 
здоров'я” передбачені видатки у сумі 75,4 тис. грн. Станом на 10 грудня                       
2014 року здійснено наступні заходи: 
 забезпечено продуктами харчування та лікарськими засобами                               
87 учасників антитерористичної операції у разі стаціонарного лікування на 
суму 33,814 тис. грн; 
 забезпечено безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів 
у разі амбулаторного лікування 15 учасникам антитерористичної операції на 
суму 7,99 тис. грн; 
 забезпечено 1 дитині віком від 3 до 6 років, батько якої загинув під час 
антитерористичної операції, безкоштовний відпуск лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на суму 0,165 тис. грн; 
 забезпечено лікування стоматологічних захворювань 133 учасникам 
антитерористичної операції на суму 7,28 тис. грн. 
 Організатором пасажирських перевезень у місті - управлінням розвитку 
транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради питання забезпечення 
безкоштовного проїзду членів сімей загиблих учасників антитерористичної 
операції опрацьовано з підприємствами-перевізниками, що обслуговують 
міські маршрути загального користування м. Кіровограда. За результатами 
опрацювання вирішено забезпечити до кінця 2014 року вищевказаних 
громадян проїзними квитками на безкоштовний проїзд у міському 
пасажирському транспорті загального користування. 
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 З метою забезпечення учасників АТО матеріально-технічними засобами 
та іншими необхідними матеріалами у червні та грудні 2014 року було 
придбано 34 бронежилети на загальну суму 99,899 тис. грн та спеціальне 
військове речове майно на суму 62,0 тис. грн. 
 З метою вшанування пам'яті з нагоди 260-річчя м. Кіровограда та                         
70-річчя визволення України від фашистських загарбників проведено 
покладання квітів до могил загиблих учасників антитерористичної операції, 
виготовлено та розміщено на білбордах міста 20 постерів із зображеннями 
загиблих героїв. 
 Відповідно до рішень Кіровоградської міської ради перейменовано 
вулицю Ленінградську на вулицю Павла Сніцара, найменовано проектні вулиці 
масиву присадибної забудови вздовж вулиці Генерала Родимцева вулицями 
Героїв АТО, Волонтерська, Гвардійська. 

Відділом культури і туризму Кіровоградської міської ради підготовлено 
проекти рішень Кіровоградської міської ради щодо перейменування вулиці 
П’ятирічки 3-ї на вулицю Юрія Власенка; найменування проектних вулиць 
масиву присадибної забудови вздовж вулиці Генерала Родимцева вулицями 
Катранівська, Батальйонна, Кущівська та провулками Гвардійським, 
Волонтерським, Героїв АТО. 

На замовлення управління освіти Кіровоградської міської ради за 
спонсорської допомоги Бахмача Є. С. завершується виготовлення                               
11 меморіальних дошок на вшанування пам'яті загиблих учасників 
антитерористичної операції — випускників загальноосвітніх закладів міста. 
Дошки будуть встановленні на будівлях шкіл, де навчались герої. 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                       Ю. Вовк 


