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ПРОГРАМА 

соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, членів їх сімей − мешканців  

Корюківської  міської ради  

на 2021 – 2023 роки 
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ПАСПОРТ  

Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей − 

мешканців Корюківської  міської ради  

на 2021-2023 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (зі 

змінами)  

3. Розробник програми 

 

Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми  

 

- 

5.  Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

6. Учасники програми 

 

Корюківська міська рада  

 

7. Термін реалізації програми 

 

2021 – 2023 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

міський бюджет 

8.  Загальний обсяг фінансових  ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, 

 120,0 тис.грн. 

2021 – 30,0 тис.грн. 

2022 – 40,0 тис.грн. 

2023 – 50,0 тис.грн. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Вступ 

 У зв’язку з продовженням подій на Сході України в громаді є сім’ї, які 

опинились у складних життєвих обставинах, погіршується їх матеріальне і 

морально-психічне становище. Виникає необхідність надання додаткових 

соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких 

згинули під час проведення АТО. 

Антитерористичну операцію (АТО) завершено 30 квітня 2018 року та 

розпочато операцію об'єднаних сил (ООС). 

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – мешканців Корюківської міської ради 

– це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової 

допомоги та соціальної, юридичної, психологічної підтримки учасників АТО 

(ООС) та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО 

(ООС), сприяння вирішенню їх соціально–побутових проблем.  

  

1. Загальні положення 

У рамках Програми передбачається надання одноразової матеріальної 

допомоги мешканцям громади, які беруть участь в АТО(ООС), 

військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, 

співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій;  допомоги переліченим 

вище категоріям осіб під час підготовки до відправки у зону АТО (ООС); 

постраждалим під час участі в АТО(ООС); одному із членів сім’ї 

загиблого/померлого під час участі в АТО(ООС).  

 

2. Мета та основні завдання Програми 

 Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників 

АТО(ООС), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули/померли під час 

здійснення АТО(ООС) шляхом надання одноразової матеріальної допомоги. 

 Одноразова матеріальна допомога надається за рішенням виконавчого 

комітету або сесії Корюківської міської ради в порядку та розмірах визначених  

Порядком надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей загиблих 

та Положенням про умови та порядок надання громадянам разової адресної 

матеріальної допомоги. 

 

 

3. Очікувані результати 

 1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів 

сімей загиблих під час проведення АТО(ООС), поліпшення матеріально-

побутових умов їх проживання. 

 2. Зростання довіри до влади міста. 

 3. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх 

сімей. 



4. Джерела фінансування 

  Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про міський 

бюджет на відповідний бюджетний період та інших джерел фінансування, не 

заборонених діючим законодавством України. 

 

5. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

 Координація дій та контроль за виконанням Програми покладається на 

постійну комісію з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста.   

 

 

 

 

 

Секретар міської ради        А. ПЛЮЩ 

 

 

 

 
 


