
                                        
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 
від “14 “січня 2015 року                                                                                        № 18 
 
 
 
 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін  
до рішення Кіровоградської міської ради  
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 ст. 46 р. ІІ, ст. 140 та ст. 146 р. XІ Конституції України,           
підпунктом 1 п. “а” ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення 
змін до рішення Кіровоградської міської ради 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”, що додається. 

2. Відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради 
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                              
Колодяжного С. О. 

 
 
 

Секретар міської ради                                                                     І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
Вовк 24 55 65  



       ПОГОДЖЕНО 
       Рішення виконавчого комітету  
       Кіровоградської міської ради 
       “ 14 ”  січня 2015 

               № 18 
        Проект  

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  “____” ___________ 2015 року                                               № ____ 
 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської  
міської ради 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 статтями 46, 140, 146 Конституції України, статтею 34 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення 
Кіровоградської міської ради 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” Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до рішенням Кіровоградської міської ради 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”, а саме затвердити Заходи щодо реалізації 
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в 
східних областях України та членів їх сімей — мешканців м. Кіровограда у 
новій редакції, що  додаються. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні  комісії 
міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, з 
питань житлово-комунального господарства та енергозбереження, з питань 
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 
та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Колодяжного С. О. 
 
Секретар міської ради                                                                 І. Марковський 
 
Вовк 24 55 65



                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              “_____”  ___________ 2015 
                                                                                                                                                                     №_____ 

 
 

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  

№ 
п/п 

Зміст заходу Тер-
мін 
вико-
нання, 
рік 

Виконавці Затвер-
джено 
на 2015 
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 

2015 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 

     
2 

     
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 

2015 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) 

2015 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, членів сімей 
загиблих під час проведення 
АТО 
 

2015 Юридичне 
управління 

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

      
3 

    
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 

2015 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 

2015 Відділ по роботі 
із засобами 
масової 
інформації, 
виконавчі органи 
міської ради 

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

1.7 Нове будівництво алеї  
Почесних поховань на 
території Рівнянського 
кладовища по вул. Героїв 
Сталінграда  з благоустрієм 
прилеглої території 

2015 Управління 
капітального 
будівництва 

500,0 - - 500,0 - Увічнення пам'яті 
загиблих померлих) 
військовослужбовців 

1.8 Нове будівництво 
магістрального газопроводу 
житлового масиву для 
учасників АТО (вул. Героїв 
АТО, вул. Волонтерська,                
вул. Гвардійська),                              
м. Кіровоград 

2015 Управління 
капітального 
будівництва 

100,0 - - 100,0 - Поліпшення 
соціально-побутових 
умов проживання 
сімей 

    4     Продовження таблиці  
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1.9 Нове будівництво 
електричних мереж 
житлового масиву для 
учасників АТО (вул. Героїв 
АТО, вул. Волонтерська,                
вул. Гвардійська),                              
м. Кіровоград 

2015 Управління 
капітального 
будівництва 

100,0 - - 100,0 - Поліпшення 
соціально-побутових 
умов проживання 
сімей 

2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей 

2.1 Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
постраждалим учасникам 
АТО та сім'ям загиблих  

2015 Відділ соціаль-
ної підтримки  
населення,  
відділ 
бухгалтерського 
обліку 

700,0 - - 700,0 - Матеріальна 
підтримка сімей 

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

2015 Головне 
управління 
житлово- 
комунального 
господарства 

5,1 - - 5,1 - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 

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

2015 Управління 
земельних 
відносин та 
охорони 
навколишнього 
середовища 

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

    5     Продовження таблиці  
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 ведення садівництва та 
індивідуального дачного 
будівництва 

        

2.4 Забезпечення безкоштовним 
оздоровленням 
(відпочинком) дітей 
військовослужбовців, які 
загинули під час проведення 
АТО 

2015 Відділ сім'ї та 
молоді,  
відділ фізичної 
культури та 
спорту 

20,0 - - 20,0 - Поліпшення фізичного 
та психологічного 
стану дітей 

2.5 Забезпечення безкоштовним 
дворазовим харчуванням 
учнів 1-4 класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Кіровограда, 
батьки яких загинули під час 
проведення АТО та батьки, 
яких є учасниками бойових 
дій в зоні АТО. Учнів            
5-11 класів з числа дітей, 
батьки яких загинули під час 
проведення АТО та батьки, 
яких є учасниками бойових 
дій в зоні АТО, забезпечити 
одноразовим харчуванням 

2015 Управління 
освіти 

239,0 - - 239,0 - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 

2.6 Забезпечення безкоштовним 
триразовим харчуванням  
вихованців дошкільних 
навчальних закладів                       
м. Кіровограда з числа дітей,  

2015 Управління 
освіти 
 

202,6 - - 202,6 - Поліпшення 
соціального захисту  
сімей 

    6     Продовження таблиці  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 батьки яких загинули під час 
проведення АТО або є 
учасниками бойових дій в 
зоні АТО 

        

2.7 Забезпечення 
першочергового охоплення 
дітей учасників АТО 
позакласною та 
позашкільною роботою 

2015 Управління 
освіти 

- - - - - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 

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

2015 Відділ сім'ї та 
молоді,  
відділ фізичної 
культури та 
спорту 

- - - - - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 

2.9 Надання пільг по оплаті за 
навчання у школах 
естетичного виховання  
дітей учасників АТО у 
розмірі 50 %, для дітей 
загиблих учасників АТО у 
розмірі 100 % 

2015 Відділ культури і 
туризму 

- - - - - Поліпшення 
соціального захисту 
сімей 

2.10 Надання пільг користувачам 
бібліотек із сімей учасників  
АТО у розмірі 100 % 

2015 Відділ культури і 
туризму 

- - - - - Поліпшення 
соціального захисту  
сімей 

2.11 Забезпечення безкоштовним 
відвідуванням міських музеїв  

2015 Відділ культури і 
туризму 

- - - - - Поліпшення 
соціального захисту  

    7     Продовження таблиці  
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 членів сімей учасників АТО         сімей 

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

2015 Управління 
охорони здоров'я 

60,0 - - 60,0 - Покращення 
медичного 
обслуговування 

2.13 Забезпечення безкоштовним 
харчуванням та лікарськими 
засобами учасників АТО у 
разі стаціонарного лікування 

2015 Управління 
охорони здоров'я 

300,0 - - 300,0 - Покращення 
медичного 
обслуговування 

2.14 Забезпечення дітей віком до 
3-х років та від 3-х до 6 років 
лікарськими засобами 
безкоштовно або на 
пільгових умовах у разі 
амбулаторного лікування  
(батьки, яких мають 
посвідчення учасників АТО 

2015 Управління 
охорони здоров'я 

4,0 - - 4,0 - Покращення 
медичного 
обслуговування 

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

2015 Управління 
охорони здоров'я 

- - - - - Покращення 
медичного 
обслуговування 

2.16 Забезпечення лікування 
стоматологічних 
захворювань учасників АТО 

2015 Управління 
охорони здоров'я 

50,0 - - 50,0 - Покращення 
медичного 
обслуговування 

    8     Продовження таблиці  
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2.17 Забезпечення безкоштовним 2015 Управління - - - - - Поліпшення 



проїздом у міському 
транспорті членів сімей 
загиблих учасників АТО 

розвитку 
транспорту та 
зв'язку 

соціального захисту  
сімей 

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

2015 Кіровська та 
Ленінська 
районні у                      
м. Кіровограді 
ради 
 

- - - - - Надання необхідних 
соціальних послуг 

2.19 Забезпечення соціальним 
супроводом  учасників АТО 
після повернення із зони 
АТО 

2015 Кіровоградський 
міський центр 
соціальних 
служб для сім'ї, 
дітей та молоді 
 

- - - - - Надання необхідних 
соціальних послуг 

2.20 Забезпечення соціальним 
супроводом   сімей учасників 
АТО 

2015 Кіровоградський 
міський центр 
соціальних 
служб для сім'ї, 
дітей та молоді 
 

- - - - - Надання необхідних 
соціальних послуг 

2.21 Забезпечення поховання 
загиблих учасників АТО, 
проведення поминальних 
обідів, придбання квіткової 
продукції та виготовлення  

2015 Комунальне 
підприємство 
”Ритуальна  
служба-
спецкомбінат  

150,0 - - 150,0 - Матеріальна 
підтримка сімей 

                                                                                                                      9                                                                                 Продовження таблиці  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 постерів для сітілайтів та 
білбордів 

 комунально-
побутового 
обслуговування”, 

      



Комунальне 
підприємство 
“Управління 
будинками 
Кіровоградської 
міської ради”, 
відділ соціальної 
підтримки 
населення 

 Разом 2015  2430,7 - - 2430,7 -  
 

 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                                                                                                      Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


