
 

 

 

 

                         Проект 

від  14 березня  2017 року                                                                                                  № 592 

 

 

Звіт про виконання Програми соціальної підтримки  

сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, 

які брали або беруть участь в Антитерористичній операції в східних  

областях України на 2016 рік 

 
 

           Заслухавши інформацію про виконання Програми соціальної підтримки сімей 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали або беруть 

участь в Антитерористичній операції в східних областях України на 2016 рік, 

керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

                                                               вирішила: 

1. Звіт начальника Відділу соціального захисту населення про виконання Програми 

соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних 

органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній операції в східних  

          областях України на 2016 рік прийняти до відома. 

 

2. Програму соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній 

операції в східних областях України на 2016 рік зняти з контролю. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Р.Джура 

Заступник міського голови   Н.Кицела 

Нач. юридичного відділу                                                                  В.Данилюк 

Виконавець     С.Коцур 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 

                                                           ЗВІТ 

           про виконання Відділом соціального захисту населення  

                       міської  Програми підтримки сімей військовослужбовців  

                       і працівників правоохоронних органів, які брали або беруть 

                       участь в Антитерористичній операції в східних областях України 

 

 

          Програма спрямована  для забезпечення всебічної підтримки сімей загиблих  та  учасників 

Антитерористичної операції, які брали або беруть участь  в східних областях України  

Метою Програми є посмертне визнання та належна оцінка проявленого героїзму загиблих та 

постраждалих під час боротьби за демократичні цінності, свободу і незалежність держави у 

протистоянні з диктатурою та тероризмом, а також тих, хто продовжує брати участь у цій боротьбі 

шляхом поліпшення соціального захисту та підвищення рівня життя сімей загиблих 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які приймали участь в бойових діях.  

          Завдання Програми:  

- сприяти всебічному забезпеченню сімей військовослужбовців та працівників правоохоронних 

органів, які брали та продовжують брати участь у проведенні АТО, гідного рівня життя; 

-  покращення матеріально-побутового, соціально-психологічного мікроклімату в родинах шляхом 

впровадження додаткових соціальних гарантій і адресних допомог, вжити всіх невідкладних заходів 

щодо їх реалізації.  

 

           На 2016 рік Програмою були передбачені  заходи, які проводились  згідно програми з 

коштів місцевого бюджету . На виконання даної Програми було виділено 242000 грн. 

 

1.  Надання одноразової матеріальної допомоги при мобілізації учасникам АТО та членам їх 

сімей, які брали або беруть участь в АТО згідно рішення сесії міської ради -150 000 грн. 

 

2. Виділення коштів на придбання твердого палива(дров)  та скрапленого газу учасникам АТО 

та членам їх сімей, які брали або беруть участь в АТО – 12 000 грн. 

 

3. Надання пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг у розмірі 100% в межах норми 

від нарахованих платежів членам сім′ї учасників АТО та загиблих в зоні АТО – 80 000 грн. 

 

Виконання зазначених Програмою заходів поліпшило соціальний захист сімей 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали та продовжують брати участь 

в АТО, а також дало можливість таким сім’ям отримати підтримку щодо якісного медичного 

обслуговування, надання матеріальної допомоги для вирішення інших соціально - побутових питань.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Програмою соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній операції в 

східних областях України з коштів місцевого бюджету на 2016 рік  передбачалося та 

виконано:  

  
                                                                                                              Передбачено           Профінансовано         

                                                                                                                   Програмою,грн          в 2016році, грн.   
- Надання одноразової матеріальної  

допомоги при мобілізації учасникам АТО  

та членам їх сімей, які брали або  

беруть участь в АТО згідно рішення сесії м/р -                                   150000                        60000 

- По контракту                                                                                                                         55000   

- На покращення житлових умов                                                                                          5000 

- Сім'ям загиблих(померлих) учасників АТО                                                                      25000                                                   

                                                                                                                                                145000 

 

- Виділення коштів на придбання твердого палива(дров)   

та скрапленого газу учасникам АТО та членам їх сімей,  

які брали або беруть участь в АТО –                                                      12000                         4092  

 

- Надання пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг 

  у розмірі 100% в межах норми від нарахованих платежів членам  

  сім′ї учасників АТО та загиблих в зоні АТО –                                    80000                         58041,53                                                 

           

           ВСЬОГО по Програмі:                                                                 242000                        207133,53 

 

                   Невикористано:                                                                                 34866,47                                                                                         

 

 

Фінансування програми здійснювалося в межах видатків, передбачених  міським бюджетом. 

       У 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету пільгувалось 11 сімей. Зменшились 

витрати на оплату пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг сім'ям  учасників АТО та 

загиблих в зоні АТО, так на даний час 66 чол. отримали посвідчення учасника бойових дій та 

пільгуються з державного бюджету. З міського бюджету пільгується 4 сім'ї учасників  АТО та 2 

сім'ї добровольців. 

  

       Невикористані кошти, передбачені Програмою на 2016 рік, 34866,47грн. -      

     залишились в міському бюджеті. 

 

             Начальник відділу соціального        Світлана Коцур 

             захисту населення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


