
  
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 грудня 2016 року       

 

Про міську Програму підтримки військовослужбовців,  

учасників антитерористичної операції, 

та членів їх сімей на 2017 рік  

 

 Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статтею 91 Бюджетного Кодексу України з метою посилення захисту 

учасників антитерористичної операції  та членів їх сімей — мешканців            

м. Гребінка, Гребінківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Затвердити міську Програму підтримки військовослужбовців, 

учасників антитерористичної операції, та членів їх сімей на 2017 рік  (далі — 

Програма), що додається та передбачити її фінансування в розмірі 100 000 грн. 

 2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів 

Програми передбачаються при формуванні міського бюджету і затверджуються 

рішенням міської ради про бюджет на відповідний бюджетний період та 

коригуються в процесі його виконання. 

 3. Уповноважити міського голову проводити виплату  матеріальної 

допомоги (звільняти від сплати квартирної плати та плати за перебування та 

харчування дітей військовослужбовців в ДНЗ) учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей, сім’ям загиблих відповідно до розпорядження з 

послідуючим затвердженням на сесії міської ради. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва та управлінням 

майном (Бондарь І.М.). 

  

 

   Міський голова                                                  В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 
 

підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, 

та членів їх сімей на 2017 рік   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребінка – 2016 



 
 

І. Вступ 

 Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції 

(далі — АТО) зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення 

морально-психологічного стану. 

 Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій 

учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім'ям, члени яких загинули або 

постраждали під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення 

фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх 

потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці. 

 Міська Програма підтримки військовослужбовців, учасників 

антитерористичної операції, та членів їх сімей на 2017 рік  (далі — Програма) - 

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

соціальної, психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, 

сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, надання матеріально-

технічної допомоги підрозділам, які беруть участь в АТО. 

  

ІІ. Мета та основні завдання програми 

 

 Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників 

АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО, 

підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення 

ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, 

регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у 

сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, підтримання боєздатності 

підрозділів, які беруть участь в АТО. 

 Основні завдання Програми: 

 надання грошової допомоги  учасникам АТО, членам їх сімей та сім'ям 

загиблих; 

 надання місцевої пільги по сплаті за користування житлом (квартирна 

плата) незалежно від форм власності житлового фонду членам сімей загиблих 

учасників АТО.   

  

ІІІ. Заходи по забезпеченню виконання програми 

 

 Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до 

чинного законодавства за рахунок міського бюджету згідно з заходами, що 

додаються. 

 

                         IV. Очікувані результати 

 

 Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального 

захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей 



постраждалих (загиблих) учасників АТО, а також дасть можливість сім'ям 

отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме 

вирішенню інших соціально-побутових питань. 

 

V. Система контролю та звітності щодо виконання 

Програми 

 

 Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання заходів 

щодо підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях 

України та членів їх сімей — мешканців м. Гребінка. 

 Виконавцями програми є: 

 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради; 

 комунальне підприємство “Гребінківський комбінат комунальних 

підприємств”. 

 Основними напрямками контролю за виконанням Програми є 

щоквартальна звітність виконавчого комітету Гребінківської міської ради, 

перед депутатами міської ради. 

  Внесення змін до Програми здійснюється за пропозиціями виконавчого 

комітету міської ради, депутатів міської ради та громадськості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт Комплексної програми  

 

 1. Комплексна програма погоджена: 

 

 рішенням спільного засідання постійних (профільних) комісій міської 

ради та виконавчого комітету Гребінківської міської ради 

 

 2. Ініціатори розроблення Програми: 

 

Гребінківська міська рада,  виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради 

 

 3. Розробник Програми: 

 

 Гребінківська міська рада 

 

 4. Відповідальний виконавець Програми: 

 

 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 

 

 5. Термін реалізації Програми: 

 

 2017 рік 

 

 6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми:  

 

 згідно з відповідними бюджетними призначеннями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток  

                                                                                                                         до міської Програми підтримки військовослужбовців, учасників     

                                                                                                                        антитерористичної операції, та членів їх сімей на 2017 рік   

Заходи 

щодо реалізації міської Програми підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, та членів їх сімей на 2017 рік   
 

№ 

п/п 

Зміст заходу Тер-

мін 

вико-

нання, 

рік 

Виконавці Затвер-

джено 

на 2015 

рік 

Фінансове забезпечення (тис. грн.), в 

тому числі за рахунок  

Результат 

впровадження 

Держав-

ного 

бюджету  

Облас-

ного 

бюджету  

Міського 

бюджету 

Інших 

джерел 

фінан-

сування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Організаційно-правове забезпечення 

1.1. Визначення соціально-

побутових потреб сімей 

постраждалих (загиблих) 

учасників АТО  

2017 Виконавчий 

комітет 

Гребінківської 

міської ради 

     Задоволення 

соціально-побутових 

потреб сімей загиблих 

(постраждалих) 

учасників АТО 

          

    - - - - -  

1.2 Надання безоплатної 

правової допомоги щодо 

захисту порушених прав 

постраждалих, членів сімей 

загиблих під час проведення 

АТО 

 

2017 Виконавчий 

комітет 

Гребінківської 

міської ради 

- - - - - Наданння сім'ям 

юридичних 

консультацій та 

роз'яснень, 

юридичний супровід 

1.3 Висвітлення в засобах 

масової інформації заходів, 

спрямованих на підтримку 

учасників АТО та членів їх 

сімей 

2017 Виконавчий 

комітет 

Гребінківської 

міської ради 

- - - - - Отримання інформації 

про стан реалізації 

заходів Комплексної 

програми 

 



2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей 

2.1 Надання матеріальної 

допомоги постраждалим 

учасникам АТО та сім'ям 

загиблих, а також учасникам 

АТО та членам їх сімей на 

вирішення соціально-

побутових питань, в т.ч. на 

лікування, забезпечення 

проведення поточних 

ремонтів нерухомого майна 

силами КП «Гребінківський 

комбінат комунальних 

підприємств» за рахунок 

коштів Програми, тощо. 

2017 Виконавчий 

комітет 

Гребінківської 

міської ради 

80,0 - - 80,0 - Матеріальна 

підтримка сімей  

2.2 Звільнення учасників АТО та 

членів їх сімей, членів сімей 

загиблих - на період дії 

Програми: від сплати за 

користування житлом 

(квартирної плати) 

незалежно від форми 

власності житлового фонду; 

за харчування та перебування 

дітей в дошкільних 

навчальних закладах міста, 

батьки яких являються 

учасниками АТО  (за 

відповідною заявою при 

наявності довідки або іншого 

документа, що підтверджує 

участь у АТО )   

2017 Виконавчий 

комітет 

Гребінківської 

міської ради 

20,0 - - 20,0 - Поліпшення 

соціального захисту 

сімей 

 Разом   100,0   100,0   

        Міський голова                                                                                                                                                        В. Колісніченко 


