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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
                                                                                                              

Р І Ш Е Н Н Я
                     

від  “_____” ____________ 20___ року                 № _____

Про внесення змін до рішення
міської ради від 17 січня 2017 року 
№ 759 “Про затвердження Комплексної
програми підтримки учасників
антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил в східних областях 
України та членів їх сімей на 2017-2022 роки” 

 Керуючись статтями 140, 142, 143 Конституції України, пунктом 22 частини
1 статті 26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 17 січня  2017 року № 759 “Про
затвердження  Комплексної   програми  підтримки  учасників  антитерористичної
операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей
на 2017-2022 роки” (з урахуванням змін, внесених рішеннями Міської ради міста
Кропивницького  від  15  лютого  2018  року  №  1401,  від  31  січня
2019  року  №  2300,  від  18  грудня  2019  року  №  3057,  від   26  травня
2020 року № 3303, від 08 вересня 2020 року № 3440,від 03 листопада 2020 року
№  3713  ),  а  саме  Заходи  щодо  реалізації  Комплексної  програми  підтримки
учасників  антитерористичної  операції,  операції  Об’єднаних  сил  в  східних
областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки викласти у новій редакції
згідно з додатком.

Міський   голова                                                                Андрій РАЙКОВИЧ

Олена Тінькова  35 83 00



    

Додаток
до рішення Кропивницької міської ради 
“______”  ___________ 2020 року № ____

ЗАХОДИ
щодо реалізації Комплексної програми підтримки

учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх
сімей  на 2017-2022 роки

(нова редакція)

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконан-

ня

Виконавці Фінансове забезпечення, тис. грн Результат впровадження
Бюджет міста

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Організаційно-правове забезпечення 

1.1 Продовження  формування  єдиного  реєстру
осіб та обліку одержувачів  послуг і  допомог,
наданих  з  бюджетів  усіх  рівнів  та  інших
джерел фінансування

2017-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
Фортечна та Подільська
районні у місті ради

- - - - - - Моніторинг  стану
соціальної підтримки
учасників АТО, ООС

1.2 Визначення соціально-побутових потреб сімей
загиблих,  військовополонених,   зниклих
безвісти, постраждалих  учасників АТО, ООС
(заповнення соціального паспорта)

2017-
2022

Кропивницький  міський
центр  соціальних  служб
для сім'ї, дітей та молоді,
Фортечна  та  Подільська
районні у місті ради

- - - - - - Задоволення  соціально-
побутових  потреб  сімей
учасників АТО, ООС

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

2017-
2022

Відділ  по  роботі  із
засобами  масової
інформації,  виконавчі
органи  Міської  ради
міста Кропивницького

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

                                2. Соціальна підтримка учасників АТО, ООС  та членів їх сімей
2.1 Надання  одноразової  матеріальної  допомоги

постраждалим   учасникам  АТО,  ООС,
учасникам-добровольцям,  учасникам
Революції  Гідності,  сім'ям  загиблих
(померлих),   військовополонених  та  зниклих
безвісти  учасників  АТО,  ООС,
військовополоненим, які визволені з полону

2017-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
відділ  бухгалтерського
обліку

313,5 400,0 262,5 236,0 210,0 222,64 Матеріальна  підтримка
учасників АТО, ООС та
їх сімей
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2.2 Надання  одноразової  матеріальної  допомоги
учасникам АТО, ООС

2017-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
відділ  бухгалтерського
обліку

3299,0 3484,5 2461,0 2112,0 2175,0 2306,0 Матеріальна  підтримка
учасників АТО, ООС та
їх сімей

2.3 Надання  щомісячної  матеріальної  допомоги
членам  сімей  загиблих  (померлих),
військовополонених  та  зниклих  безвісти
учасників  АТО,  ООС  для  вирішення
соціально-побутових питань

2017-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
відділ  бухгалтерського
обліку

258,6 360,0 390,5 504,0 792,0 839,7 Матеріальна  підтримка
сімей  загиблих
(померлих),
військовополонених  та
зниклих  безвісти
учасників АТО, ООС

2.4 Надання  щомісячної  матеріальної  допомоги
дітям  загиблих  (померлих),
військовополонених  та  зниклих  безвісти
учасників АТО, ООС

2017-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
відділ  бухгалтерського
обліку

774,0 933,0 963,0 1047,0 1470,0 1558,5 Матеріальна  підтримка
сімей  загиблих
(померлих),
військовополонених  та
зниклих  безвісти
учасників АТО, ООС

2.5 Надання матеріальної допомоги членам сімей
загиблих (померлих) учасників АТО, ООС для
встановлення  пам'ятників

2017-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
відділ  бухгалтерського
обліку

12,0 67,2 56,0 16,0 32,0 33,93 Матеріальна  підтримка
сімей  загиблих
(померлих)  учасників
АТО, ООС

2.6 Відшкодування  додаткових  витрат  на
поховання  загиблих  (померлих)
учасників  АТО,  ООС,  проведення
поминальних  обідів  за  ними,  придбання
квіткової продукції 

2017-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
відділ  бухгалтерського
обліку

29,1

28,0

1,1

63,6

60,0

3,6

34,56

28,81

5,75

32,6

27,6

5,0

34,40

32,40

     2,0

36,47

34,35

2,12

Матеріальна  підтримка
сімей  загиблих
(померлих)  учасників
АТО, ООС

2.7 Забезпечення  придбання  подарунків  до
Міжнародного  дня  захисту  дітей,  новорічних
свят та шкільного приладдя до Дня знань  для
вручення    дітям   загиблих  (померлих),
військовополонених  та  зниклих  безвісти
учасників АТО, ООС

2020-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
відділ   бухгалтерського
обліку

38,0

19,5

8,5

10,0

42,7

22,5

12,2

8,0

47,97

26,65

13,3

8,02

59,74

35,0

16,64

8,1

52,36

34,2

12,16

6,0

55,52

36,26

12,9

6,36

Підтримка  членів  сімей
загиблих  (померлих),
військовополонених  та
зниклих безвісти

2.8 Забезпечення  придбання  подарунків  до
новорічних свят для вручення дітям учасників
АТО, ООС

2017-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
відділ  бухгалтерського
обліку  

130,0 155,0 134,4 - - - Підтримка  членів  сімей
загиблих  (померлих),
військовополонених  та
зниклих  безвісти
учасників  АТО, ООС
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2.9 Забезпечення  придбання  подарунків  для
вручення  членам  сімей  загиблих  (померлих),
військовополонених  та  зниклих  безвісти
учасників  АТО,  ООС  до  Міжнародного
жіночого  дня  та  Великодня,  квіткової
продукції

2017-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
відділ  бухгалтерського
обліку  

63,8

51,0

12,8

78,0

60,0

18,0

79,83

60,3

19,53

69,0

47,7

21,3

107,85

82,3

25,55

114,34

87,25

27,09

Підтримка  членів  сімей
загиблих  (померлих),
військовополонених  та
зниклих  безвісти
учасників  АТО, ООС

2.10 Забезпечення  безкоштовним  оздоровленням
(відпочинком) дітей учасників АТО, ООС

2017-
2022

Управління  молоді  та
спорту

198,9 617,7 617,7 400,8 500,0 530,1 Поліпшення  фізичного
та психологічного стану
дітей

2.11 Забезпечення  безкоштовного  одноразового
харчування  в  закладах  загальної  середньої
освіти  для  учнів  1-4  класів  (обідів  за  умови
відвідування учнями групи продовженого дня),
одноразове  харчування  для  учнів  5-11  класів
(сніданок)  та  учнів  професійно-технічних
закладів освіти (обід), один з батьків яких  має
посвідчення  учасника  бойових  дій  та
безпосередньо брав/бере участь в АТО, ООС в
східних областях України, є учасником АТО,
ООС  на  час  його  перебування  в  зоні  АТО,
ООС  або  загинув  (помер),  зник  безвісти,
потрапив у полон чи є особою з  інвалідністю
внаслідок війни

2017-
2022

Управління освіти 1504,7 2120,6 3425,7 3502,0 4263,7 4520,4 Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО, ООС

2.12 Забезпечення  безкоштовним  триразовим
харчуванням  для  вихованців  закладів
дошкільної  освіти,  один  з  батьків  яких   має
посвідчення  учасника  бойових  дій  та
безпосередньо брав/бере участь в АТО,    ООС,
в східних областях України, є учасником АТО,
ООС  на  час  його  перебування  в  зоні  АТО,
ООС  або  загинув  (помер),  зник  безвісти,
потрапив  у  полон чи є особою з інвалідністю
внаслідок війни

2017-
2022

Управління освіти 1 992,4 3286,8 4092,0 4793,3 4347,75 4609,5 Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО, ООС

2.13 Забезпечення  безкоштовним  дворазовим
харчуванням в закладах відпочинку з денним
перебуванням  при  загальноосвітніх
навчальних  закладах  міста  дітей,  один
з батьків   яких    має   посвідчення   учасника 

2017-
2022

Управління освіти - - 280,0 313,6 425,6 451,22 Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО, ООС
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бойових дій та безпосередньо брав/бере участь
в  АТО,  ООС  в  східних  областях  України,  є
учасником АТО, ООС на час його перебування
в  зоні  АТО,  ООС  або  загинув  (помер),  зник
безвісти,  потрапив  у  полон  чи  є  особою  з
інвалідністю внаслідок війни

2.14 Забезпечення першочергового охоплення дітей
учасників  АТО,  ООС  позакласною  та
позашкільною роботою  

2017-
2022

Управління  молоді  та
спорту

- - - - - - Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО, ООС

2.15 Забезпечення  безкоштовним  навчанням  дітей
учасників АТО, ООС в комунальних закладах
позашкільної  освіти  (дитячо-юнацькі  клуби,
дитячо-юнацькі спортивні школи)

2017-
2022

Управління   культури  і
туризму

- - - - - - Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО, ООС

2.16 Надання пільг по оплаті за навчання у школах
естетичного  виховання  для  дітей  загиблих
учасників АТО, ООС у розмірі 100%, для дітей
учасників АТО, ООС: 
у розмірі 50% на один музичний інструмент (у
разі,  якщо  дитина  навчається  на  декількох
музичних інструментах);
у   розмірі   50%   за навчання   на   одному
відділі  (у  разі,  якщо  дитина  навчається  на
декількох відділах) 

2017-
2022

Управління   культури  і
туризму

- - - - - - Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО, ООС

2.17 Надання 100 % пільг  користувачам бібліотек
членам сімей учасників АТО, ООС

2017-
2022

Управління  культури  і
туризму

- - - - - - Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників  АТО,  ООС
підтримки  сімей
учасників АТО, ООС

2.18 Безкоштовне  відвідування  міських  музеїв
членами сімей учасників АТО, ООС

2017-
2022

Управління  культури  і
туризму

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

2017-
2022

Управління  охорони
здоров'я

542,77 567,9 578,40 597,7 297,4 315,3 Поліпшення соціальної 
підтримки сімей 
учасників АТО, ООС

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

2017-
2022

Управління  охорони
здоров'я

98,49 164,0 168,80 287,3 252,3 267,5 Поліпшення соціальної 
підтримки сімей 
учасників АТО, ООС

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

2017-
2022

Управління  охорони
здоров'я

69,49 79,0 115,20 134,9 359,8 381,45 Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО, ООС

2.22 Забезпечення  надання  акушерської  та
гінекологічної  допомоги  учасницям  бойових
дій  в АТО, ООС, дружинам учасників бойових
дій в АТО, ООС, дружинам загиблих учасників
бойових дій в АТО, ООС

2017-
2022

Управління  охорони
здоров'я

172,98 194,40 240,0 141,0 235,6 249,8 Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО, ООС

2.23 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,  ООС,
особами  з  інвалідністю  внаслідок  війни  та
загиблими  учасниками  бойових  дій  в  АТО,
ООС

2017-
2022

Управління  охорони
здоров'я

7,2 19,30 8,0 28,7 5,0 5,3 Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО, ООС
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2.24 Забезпечення безкоштовним   зубопротезуван-
ням (утому числі протезування із дорогоцінних
металів) та  лікуванням  стоматологічних
захворювань  учасників  бойових  дій  в  АТО,
ООС  та  членів  їх  сімей,  осіб  з  інвалідністю
внаслідок  війни  та  членів  їх  сімей,  а  також
членів  сімей  загиблих учасників  бойових дій
в АТО, ООС

2017-
2022

Управління  охорони
здоров'я

109,49 125,8 75,0 179,7 349,3 370,32 Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників АТО, ООС

2.25 Забезпечення  соціальним  супроводом
учасників АТО, ООС після повернення із зони
АТО, ООС

2017-
2022

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

- - - - - - Надання  необхідних
соціальних послуг

2.26 Забезпечення  соціальним  супроводом  сімей
учасників АТО, ООС

2017-
2022

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

- - - -
-

- Надання  необхідних
соціальних послуг

2.27 Надання  членам  сімей  загиблих  земельних
ділянок  із  запасу  державної  (комунальної)
власності  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд  (присадибна  ділянка),  ведення
садівництва  та  індивідуального  дачного
будівництва

2017-
2022

Управління  земельних
відносин  та  охорони
навколишнього
природного середовища

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

       3. Заходи патріотичного виховання громадян

3.1 Надання матеріальної допомоги членам сімей
загиблих  (померлих),  військовополонених  та
зниклих  безвісти   учасників  АТО, ООС  до
Дня   незалежності  України  та Дня захисника
України                

2017-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
відділ  бухгалтерського
обліку

208,0 240,0 264,0 256,0 256,0 271,41 Матеріальна  підтримка
сімей загиблих
(померлих),
військовополонених  та
зниклих  безвісти
учасників АТО, ООС

3.2 Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО,
ООС під час проведення міських заходів щодо
відзначення  Дня  незалежності  України,  Дня
захисника   України,  Дня  пам’яті  захисників
України,  які  загинули  в  боротьбі
за незалежність,  суверенітет  і    територіальну

2017-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
управління  освіти,
управління  молоді  та
спорту,  управління
культури і туризму

136,6

0,8

26,2

22,6

169,5

1,0

132,7

35,8

96,2

1,3

64,2

30,7

209,43

2,54

142,11

64,78

155,37

106,2

49,17

165,0

112,8

52,2

Вшанування  пам'яті
загиблих  учасників
АТО, ООС
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цілісність  України,  друкованої  продукції,
придбання  квіткової   продукції

87,0

3.3 Проведення лінійок та уроків пам'яті, засідань
за  круглим  столом,  лекцій,  виховних  годин,
бесід,  вечорів,  виставок,  малюнків  та  інших
тематичних заходів, присвячених вшануванню
пам'яті  захисників,  які  віддали  життя  за
незалежність України 

2017-
2022

Управління  освіти,
управління  молоді  та
спорту

- - - - - - Патріотичне  виховання
молоді

3.4 Розгляд  пропозицій  громадськості  щодо
перейменування   вулиць,   парків,   скверів  з
метою увічнення  пам'яті про загиблих героїв 

2017-
2022

Управління  культури  і
туризму

- - - - - - Вшанування  пам'яті
загиблих  учасників
АТО, ООС

3.5 Забезпечення  перевезення  учасників  АТО,
ООС,  членів  сімей  загиблих  для  участі  в
заходах,  присвячених  вшануванню  пам’яті
загиблих  учасників  АТО,  ООС,  та  інших
заходах

2018-
2022

Управління  соціальної
підтримки  населення,
управління  розвитку
транспорту та зв’язку

- 60,0 32,72 - 20,0 21,20 Вшанування  пам’яті
загиблих  учасників
АТО, ООС

Разом 9959,02 13229,0 14423,48 14875,67 16341,43 17324,7

Начальник  управління 
соціальної підтримки населення                                                                                                                               Юлія ВОВК


