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ПАСПОРТ Програми 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Бюджетний кодекс України, 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

3. Розробник програми 

 

Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми  

 

- 

5.  Відповідальний виконавець програми Виконавчий апарат 

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, 

240,0 тис. грн 

2021 – 40,0 тис. грн 

2022 – 150,0 тис. грн 

2023 – 50,0 тис. грн 

  

 

  



Вступ 

  

Російська федерація з лютого 2014 року почала неоголошену війну проти 

України. З 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2018 року було проведено 

антитерористичну операцію (далі - АТО) на сході України. Після АТО на сході 

України була проведена операція Об’єднаних сил (далі - ООС), яка тривала до 24 

лютого 2022 року.  

24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії 

розпочався новий етап російсько-української війни, етап за незалежність і 

суверенітет України, за цивілізаційний вибір. Україна відстоює свою 

приналежність до європейської цивілізації і водночас – за ті цінності, права і 

свободи, що лежать в основі Західного світу. 

Заради нашого спокою військовослужбовці Збройних Сил України 

ризикували та ризикують своїм життям і здоров’ям. На жаль, багато з них 

заплатили за це найвищу ціну – життя. 

Соціальна підтримка сімей військовослужбовців, які хоробро захищають 

нашу країну, та сімей загиблих захисників України – є важливим напрямком 

роботи Корюківської міської ради. 

Прийняття Програми соціальної підтримки учасників російсько-української 

війни, антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – 

мешканців Корюківської міської ради на 2021 – 2023 (далі – Програма) надасть 

змогу здійснити комплекс заходів на місцевому рівні з метою фінансової 

допомоги та соціальної, психологічної підтримки учасників російсько-

української війни, антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час російсько – української 

війни, АТО/ООС та надасть змогу сприяти вирішенню їх соціально–побутових 

проблем.  

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.  

  

1. Загальні положення 

 

В рамках Програми передбачається надання разової матеріальної допомоги: 

- постраждалим під час участі в російсько-українській війні, 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (у разі поранення, контузії 

чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних 

під час участі в російсько-українській війні, антитерористичній операції 

(операції об’єднаних сил), тривалої хвороби, пов’язаної з участю в російсько-

українській війні, антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), тощо);  

- одному із членів сім’ї загиблого/померлого під час участі в російсько-

українській війни, антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) 

(перевага надається члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти (утриманці) 

загиблого) та місце проживання/перебування яких зареєстровано на території 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB


Корюківської міської територіальної громади;  

- одному із членів сім’ї загиблого/померлого учасника російсько-

української війни, антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) 

(перевага надається члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти (утриманці) 

загиблого), місце проживання/перебування якого було зареєстровано на 

території Корюківської міської територіальної громади, до Дня захисників та 

захисниць України (14 жовтня) щорічно. 

  

2. Мета та основні завдання Програми 

 
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників 

російсько-української війни, АТО/ООС, членів їх сімей та сімей, члени яких 

загинули/померли під час російсько-української війни, АТО/ООС шляхом 

надання разової матеріальної допомоги. 

Разова матеріальна допомога надається за рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради в порядку та розмірах визначених Порядком надання 

разової матеріальної допомоги учасникам російсько-української війни, 

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 російсько-української війни, 

АТО/ООС та членів їх сімей, членів сімей загиблого/померлого учасника 

російсько-української війни, АТО/ООС, поліпшення матеріально-побутових 

умов їх проживання та впровадження  впровадження додаткових форм адресної 

підтримки. 

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 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  



З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року ініціюють 

внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова                      Ратан АХМЕДОВ 


