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Комплексна програма  

соціальної підтримки  учасників АТО, операції 

Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у 

захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті 

загиблих  

на 2021 – 2024 роки Смолінської селищної 

територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

І. Загальні положення 

Комплексна програма соціальної підтримки  учасників АТО, операції Об’єднаних сил, 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті 

загиблих на 2021 – 2024 роки Смолінської селищної територіальної громади (далі – Програма) 

спрямована на реалізацію Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанов і 

розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту та підтримки 

військовослужбовців, які беруть участь в операції Об’єднаних сил на сході України, членів їхніх 

сімей, а також членів сімей загиблих під час проведення АТО. 

 

ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма 

Програма розроблена в умовах проведення на сході Україні операції Об’єднаних сил. Тому 

виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій військовослужбовцям, які 

перебувають   в зоні операції Об’єднаних сил, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а 

також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення 

фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.  

 

ІII. Мета Програми 

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців учасників 

операції Об’єднаних сил, членів їх сімей та сімей, члени яких було поранено або загинули під час 

проведення операції Об’єднаних сил, підтримання їх належного морально-психологічного стану, 

поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з селищними громадськими 

організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки військовослужбовців учасників 

операції Об’єднаних сил та членів їх родин. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела 

фінансування, строки виконання Програми  

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:  

- надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в 

операції Об’єднаних сил, для вирішення соціально-побутових потреб; 

- надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам операції Об’єднаних сил 

та сім'ям загиблих;  

- надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;  

- увічнення пам'яті загиблих героїв; 

- привітання до свята Дня захисника України. 

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. Також 

передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством. Термін виконання Програми – 2021-2024 рік.  

 

V. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного 

законодавства за рахунок місцевого бюджету. (додаток 2) 

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку місцевої 

влади і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям учасників операції 

Об’єднаних сил, загиблих учасників операції Об’єднаних сил. Виконання, визначених даною 

Програмою, заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний 

мікроклімат в родинах сімей учасників операції Об’єднаних сил, дасть можливість сім'ям 

отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших 

соціально-побутових питань. 

VІ. Ресурсне забезпечення Програми 

Кошти, для реалізації Програми, виділяються з місцевого бюджету та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

 

 



 

 Додаток 1 

До Комплексної програми соціальної 

підтримки  учасників АТО, операції 

Об’єднаних сил, постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників-добровольців, 

які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на 

Сході України та вшанування пам’яті 

загиблих на 2021 – 2024 роки Смолінської 

селищної територіальної громади 

 

 

ПАСПОРТ 

Комплексної програми  

соціальної підтримки  учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих  

на 2021 – 2024 роки Смолінської селищної територіальної громади 

 

1. Програма затверджена: 

 

Рішенням сесії Смолінської селищної 

ради від 18 грудня 2020 року № 35 

2. Ініціатор розроблення програми Смолінська селищна територіальна 

громада 

3. Розробник програми Апарат Смолінської селищної 

територіальної громади 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець програми Спеціаліст І категорії, із соціальної 

роботи 

6. Учасники програми Пільгові категорії населення 

8. Терміни реалізації програми З 01.01.2021 року по 31.12.2024 року 

9. Бюджет, який бере участь у виконанні 

програми: 

Місцевий бюджет 

 

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми  

 

 

 

Спеціаліст із соціальної роботи ______________Лапшинська О.І.



 

 

 

 

 

Додаток 2 

До Комплексної програми соціальної підтримки  

учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, 

які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України та вшанування 

пам’яті загиблих на 2021 – 2024 роки Смолінської 

селищної територіальної громади 

 

Напрями реалізації та заходи комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників операції Об’єднаних сил та вшанування пам’яті загиблих   

на 2021-2024 роки 

№ 

з/п 

Назва напряму 

реалізації (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

на рік 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

РОЗДІЛ І.  Соціальна підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників антитерористичної операції,  

військовослужбовців і поранених учасників операції Об’єднаних сил 

1.  Надання соціальної 

підтримки сімей 

загиблих учасників 

антитерористичної 

операції, 

військовослужбовців і 

поранених учасників 

АТО та вшанування 

пам’яті загиблих   

Надання одноразової 

матеріальної 

допомоги членам 

сімей загиблих та 

пораненим 

учасникам операції 

Об’єднаних сил, 

членам сімей 

загиблих – по 20 000 

грн.; 

пораненим – по 10 

00 грн., членам 

сімей осіб, які в 

даний час 

перебувають в зоні 

операції Об’єднаних 

2021-2024рр Смолінська селищна 

територіальна 

громада  

Місцевий 

бюджет 

50 000 грн. 

 

Матеріальна підтримка 

членів сімей загиблих та 

поранених учасників 

АТО 

 



сил – по 5000грн. 

2.  Встановлення 

додаткових до 

передбачених 

законодавством 

пільг учасникам 

бойових дій 

антитерористичної 

операції(які 

отримали каліцтво 

або поранення, та ті 

які не 

працевлаштовані) а 

саме: професійне 

навчання  

2021-2024рр Смолінська селищна 

територіальна 

громада 

Місцевий 

бюджет 

50 000 грн. 

 

Соціальний захист сімей 

загиблих та учасників 

бойових дій 

3.  Забезпечення 

безкоштовним 

дворазовим 

харчуванням учнів 

1-4 класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

- дітей загиблих  

воїнів під час 

проведення АТО та 

ді. Одноразовим 

харчуванням - учнів            

5-11 класів.  

2021-2024рр Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Смолінської 

селищної 

територіальної 

громади 

Місцевий 

бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Поліпшення соціального 

захисту сімей загиблих 

4.  Привітання до свята 

Дня захисника 

України 

Привітання до свята 

Дня захисника 

України 

 Смолінська селищна 

територіальна 

громада 

Місцевий 

бюджет 

4 000 грн. Поліпшення соціального 

захисту 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ ІІ. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО 

5.  Увічнення пам'яті про 

загиблих героїв в зоні 

АТО 

Встановлення на 

території населених 

пунктів громади 

пам’ятних знаків, 

меморіальних дошок 

загиблим в операції 

Об’єднаних сил 

українським 

військовослужбовця

м. 

2021-2024рр Смолінська селищна 

територіальна 

громада 

Місцевий 

бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень із 

залученням 

позабюджетних 

коштів 

Увічнення пам'яті про 

загиблих героїв 

6.  Розгляд пропозицій 

громадськості щодо 

перейменування 

площ, вулиць, 

парків, скверів у 

населених пунктах 

громади з метою 

увічнення пам'яті  

загиблих героїв. 

2021-2024рр Відділ 

організаційної 

роботи та 

комунікацій з 

громадськістю 

апарату 

райдержадміністрац

ії,   сільські  ради 

Кошти 

місцевого 

бюджету та 

позабюджетні 

кошти 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Увічнення пам'яті  

загиблих героїв 

7.  Збереження 

історичної пам'яті про 

земляків-героїв-

учасників АТО 

Створення у 

музейних, 

бібліотечних 

закладах тематичних 

виставок, 

експозицій, у тому 

числі фотовиставок, 

присвячених 

героїзму учасників 

операції Об’єднаних 

сил 

2021-2024рр Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Смолінської 

селищної ради 

Кошти 

місцевого 

бюджету та 

позабюджетні 

кошти 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Підвищення рівня 

патріотизму серед 

населення 

 

 

 

 

 

Спеціаліст із соціальної роботи __________________ Лапшинська О.І. 

 

 

 



 Додаток 3 

До Комплексної програми соціальної 

підтримки  учасників АТО, операції 

Об’єднаних сил, постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників-добровольців, 

які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на 

Сході України та вшанування пам’яті 

загиблих на 2021 – 2024 роки Смолінської 

селищної територіальної громади 

 

 

Ресурсне забезпечення комплексної програми соціальної підтримки  учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України та вшанування пам’яті загиблих на 2021 – 2024 роки Смолінської селищної територіальної громади 

 

Обсяг коштів,  

який пропонується залучити на 

виконання програми 

 

 Усього витрат на 

виконання 

програми 
2021  рік 2022  рік 2023 рік 2024 рік 

1 2 3 4 5 6 

Обсяг ресурсів, усього тис.грн. 

у тому числі: 
- - - - - 

державний бюджет 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
- 

обласний бюджет 

 
- - - - - 

районний бюджет - - - - - 

Місцевий бюджет 104000,00 104000,00 104000,00 104000,00 416000,00 

кошти не бюджетних джерел - - - - - 

 


