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ПРОГРАМА 

ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ, БАТЬКИ ЯКИХ ЗАГИНУЛИ АБО ОТРИМАЛИ 

ІНВАЛІДНІСТЬ ПІД ЧАС БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ В  

АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ (ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ), У 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

НА 2021- 2023 РОКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2020 



Паспорт Програми підтримки дітей,  батьки яких  загинули  або отримали 

інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції 

(операції Об’єднаних сил),  у закладах освіти Корюківської міської ради на 

2021-2023 роки   

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада  

2. Розробник Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  Корюківської міської ради 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

4. Учасники Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

заклади освіти Корюківської міської 

ради, Корюківська міська рада, відділ 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради 

5. Термін реалізації Програми 2021-2023 р.р. 

6. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 

З урахуванням кількості дітей, яким 

надається допомога, та діючих 

нормативів харчування на 2021-2023 

роки  необхідно 284875 грн. 

Примітка: обсяги фінансових 

ресурсів можуть коригуватися 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 



підтримки дітей,  батьки яких  загинули  або отримали інвалідність під час 

безпосередньої участі в  антитерористичній операції  (операції  Об’єднаних 

сил),  у  закладах освіти Корюківської міської ради  

 на 2021-2023 роки   

 

І. Загальні положення 

 

Програма підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність 

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції             (операції 

Об’єднаних сил) на 2021- 2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до 

Указу Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції».  

У зв’язку з поточною ситуацією в Україні (проведення антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних сил в східних її областях) зростає кількість сімей, 

які опинились у складних життєвих обставинах, погіршується їх матеріальне і 

морально-психологічне становище. У зв’язку з військовим конфліктом громадяни 

зазнали не тільки людських втрат, а і значних психологічних та суспільних 

деформацій. Програма – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні 

з метою фінансової та іншої соціальної підтримки місцевих мешканців – учасників 

АТО та ООС, членів їх сімей. 

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, 

психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього 

комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Поточна 

ситуація  на сході Україні зумовлює значне збільшення кількості дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та 

погіршення морально-психологічного стану. 

У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання 

створення умов для збереження здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і 

виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров'я дітей є повноцінне і 

раціональне харчування. 

За даними моніторингу станом на 01 вересня 2020 року у закладах освіти 

Корюківської міської ради навчається та виховується 14 дітей з сімей, батьки яких  

загинули  або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої  участі  в 

антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил). Виникає необхідність 

надання додаткових пільг учням закладів загальної середньої освіти та вихованцям 

закладів дошкільної освіти з числа дітей, батьки яких                    загинули або 

отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній 

операції (операції Об’єднаних сил), зокрема, у частині забезпечення харчуванням 

за  кошти місцевих бюджетів, забезпечення потреб у наданні соціальної, 

педагогічної, психологічної, інформаційної підтримки зазначених категорій дітей.  

Програма підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність 

внаслідок безпосередньої участі  в антитерористичній операції              (операції 



Об’єднаних сил), які навчаються і виховуються в освітніх закладах міської ради 

(далі — Програма) — це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою 

соціальної, педагогічної, психологічної підтримки дітей,  батьки яких  загинули 

або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі                        в 

антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), забезпечення харчуванням 

даних категорій дітей за кошти місцевих бюджетів, сприяння вирішенню їх 

соціально-психологічних проблем. 

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми є соціальна, педагогічна, психологічна підтримка дітей, 

батьки яких загинули або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі  в 

антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), які навчаються і 

виховуються в закладах освіти Корюківської міської ради, забезпечення 

безкоштовним гарячим  харчуванням даної  категорій дітей за кошти місцевих 

бюджетів. Основними завданнями Програми є надання додаткової пільги та 

психологічних послуг дітям, які навчаються і виховуються в освітніх закладах 

міської ради (таблиця 1). 

 

IІІ. Основні заходи  з виконання Програми 

 

№ з/п Заходи Відповідальний виконавець 

1. Взяття на облік дітей, які мають 

право на безкоштовне харчування  

відповідно до Програми. 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 

2. Забезпечення одноразовим  

харчуванням за кошти місцевих 

бюджетів  учнів закладів загальної 

середньої освіти з числа дітей,  батьки 

яких  загинули або отримали 

інвалідність внаслідок безпосередньої 

участі в антитерористичній операції 

(операції Об’єднаних сил) 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради, заклади загальної  

середньої освіти, міська рада 

3. Забезпечення триразовим   

харчуванням за  кошти місцевих 

бюджетів вихованців закладів 

дошкільної освіти  з числа дітей, 

батьки яких  загинули або отримали 

інвалідність внаслідок безпосередньої 

участі в антитерористичній операції 

(операції Об’єднаних сил) 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради, заклади дошкільної освіти, 

міська рада 



4. Надання необхідної психологічної 

допомоги дітям закладів дошкільної  

та загальної середньої освіти з числа 

дітей,  батьки яких  загинули або 

отримали інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції (операції 

Об’єднаних сил) 

Корюківський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді  

5. Сприяння охопленню дітей учасників 

АТО/ООС позакласною та 

позашкільною роботою. 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради, заклади загальної  

середньої та дошкільної  освіти  

 

ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми  

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

Забезпечення гарячим харчуванням здійснюється Відділом освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради. 

Враховуючи те, що протягом року може змінюватися кількість дітей, яким 

надається безкоштовне харчування, суми на харчування виділяються згідно 

фактичної кількості осіб. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради  за 

підсумками року подає звіт про виконання Програми.  

 

                                          V. Очікувані результати 

 

Виконання визначених Програмою заходів дозволить надати додаткову 

пільгу, а саме забезпечити харчуванням за бюджетні кошти учнів  закладів 

загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти з                  числа 

дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої 

участі  в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), допоможе 

поліпшити морально-психологічний мікроклімат в їх сім`ях. 

 

Розрахункова потреба в коштах на покриття видатків харчування дітей, 

батьки яких  загинули або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої 

участі  в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), у  закладах 

освіти Корюківської міської ради на 2021-2023 роки 
 

Діти, які відвідують  заклади дошкільної освіти: 

Категорії дітей Потреба в коштах (грн.) 

2021 р  2022 р 2023 р. Всього  



Діти, батьки яких  

загинули або отримали 

інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі  в 

антитерористичній 

операції (операції 

Об’єднаних сил) 

12750 19125 25500 57375 

Всього: 12750 19125 25500 57375 

 

 

Діти, які відвідують  заклади загальної середньої освіти:  

 

Категорії дітей Потреба в коштах (грн.) 

2021 р.  2022 р. 2023 р. ВСЬОГО 

Діти, батьки яких  

загинули або отримали 

інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі  в 

антитерористичній 

операції (операції 

Об’єднаних сил) 

65625 74375 87500 227500 

Всього: 65625 74375 87500 227500 

 

Загальна потреба в коштах на забезпечення харчування дітей, батьки яких 

загинули або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі  в 

антитерористичній операції  (операції Об’єднаних сил) складає 284875 грн. 

 

 

Секретар міської ради       А.ПЛЮЩ 

                                                                              
 

 

 

 


