
                                                      

УКРАЇНА
                                                                                                                             

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
                 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 червня 2018 року                                                 № 1692            

Про внесення змін до Заходів
щодо реалізації Комплексної 
програми підтримки учасників 
антитерористичної операції в 
східних областях України та членів
їх сімей на 2017-2019, затвердженої
рішенням Кіровоградської міської ради 
від 17 січня 2017 року № 759 

Керуючись  статтями 46,  140,  146  Конституції  України,
підпунктом  1  пункту “а”  статті 34  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  відповідно  до  пропозицій  управління  охорони
здоров'я  Міської  ради  міста  Кропивницького,  Міська  рада  міста
Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести  зміни  до  розділу  2  Заходів  щодо  реалізації  Комплексної
програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях
України  та  членів  їх  сімей  на  2017-2019  роки,  затвердженої  рішенням
Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 (зі змінами), а саме: 

пункти 2.18, 2.19, 2.20,  2.21, 2.22, 2.23 викласти у новій редакції згідно з
додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Міської  ради  міста  Кропивницького  з  питань  охорони  здоров'я,  освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики, заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є.

Міський голова                                                                                     А. Райкович

Тінькова  24 36 58                           



                                                                                          Додаток 
до рішення Міської ради
міста Кропивницького
05 червня 2018 року

      № 1692

Зміни до Заходів щодо реалізації 
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в

східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки

№ з/п Зміст заходу Термін
виконання

Виконавці Фінансове забезпечення, тис. грн Результат
впровадження

2017 2018 2019

Всього за
рахунок

всіх
джерел

Міський
бюджет

Інші
джерела

Всього
за

рахунок
всіх

джерел

Міський
бюджет

Інші
джерела

Всього
за

рахунок
всіх

джерел

Міський
бюджет

Інші
джерела

2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей

2.18 Забезпечення  продуктами
харчування,  лікарськими  засобами
та  виробами  медичного
призначення учасників бойових дій
в  АТО  та  членів  їх  сімей,  осіб  з
інвалідністю  внаслідок  війни  та
членів  їх  сімей,  а  також  членів
сімей  загиблих  учасників  бойових
дій  в  АТО  у  разі  стаціонарного
лікування

2017-
2019

Управління
охорони
здоров'я

542,77 567,9 596,3 Поліпшення 
соціальної 
підтримки сімей 
учасників АТО

2.19 Забезпечення  безоплатного
відпуску  лікарських  засобів  за
рецептами  лікарів  у  разі
амбулаторного лікування учасників
бойових  дій  в  АТО  та  членів  їх
сімей, осіб з інвалідністю внаслідок
війни  та  членів  їх  сімей,  а  також
членів  сімей  загиблих  учасників
бойових дій  в  АТО незалежно від
розміру  середньомісячного
сукупного доходу сім'ї

2017-
2019

Управління
охорони
здоров'я

98,49 164,0 172,2 Поліпшення 
соціальної 
підтримки сімей 
учасників АТО



2 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.20 Проведення  щорічного  медичного
обстеження  і  диспансеризації
учасників  бойових  дій  в  АТО  та
членів їх сімей, осіб з інвалідністю
внаслідок війни та членів їх сімей, а
також  членів  сімей  загиблих
учасників бойових дій в АТО

2017-
2019

Управління
охорони
здоров'я

69,49 79,0 83,0 Поліпшення
соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО

2.21 Забезпечення  надання  акушерської
та  гінекологічної  допомоги
учасницям  бойових  дій  в  АТО,
дружинам  учасників  бойових  дій
в  АТО,  осіб  з  інвалідністю
внаслідок  війни  та  дружинам
загиблих  учасників  бойових  дій  в
АТО

2017-
2019

Управління
охорони
здоров'я

172,98 194,4 204,1 Поліпшення
соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО

2.22 Забезпечення  дітей  віком  до  3-х
років  та  від  3-х  до  6-ти  років
лікарськими засобами безкоштовно
або  на  пільгових  умовах  у  разі
амбулаторного  лікування  (батьки,
яких  є:  учасниками  бойових  дій
в  АТО,  особами  з  інвалідністю
внаслідок  війни  та  загиблими
учасниками бойових дій в АТО)

2017-
2019

Управління
охорони
здоров'я

7,2 19,3 20,3 Поліпшення
соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО

2.23 Забезпечення  безкоштовним
зубопротезуванням  та  лікуванням
стоматологічних  захворювань
учасників  бойових  дій  в  АТО  та
членів їх сімей, осіб з інвалідністю
внаслідок війни та членів їх сімей, а
також  членів  сімей  загиблих
учасників бойових дій в АТО

2017-
2019

Управління
охорони
здоров'я

109,49 125,8 132,1 Поліпшення
соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО

Начальник управління соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                                   Ю. Вовк


