
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

27 листопада 2018 року № 454

Про внесення змін до Програми
підтримки військовослужбовців, учасників
антитерористичної операції, учасників операції
Об’єднаних сил та членів їх сімей мешканців
Гребінківської об’єднаної територіальної громади
на 2018 рік

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 91 Бюджетного Кодексу України, враховуючи висновки постійних
комісій та виконавчого комітету міської ради, Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми підтримки військовослужбовців, учасників

антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних сил та членів їх сімей
мешканців Гребінківської обєднаної територіальної громади на 2018 рік
затвердженмаийої рішенням 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від
22.12.2018 № 37 (зі змінами), а саме:

1.1. розділ II. Мета та основні завдання програми доповнити абзацом:
«виплата до Дня Збройних Сил України матеріальної допомоги учасникам

АТО, ООС»;
1.2. додаток до Програми «Заходи щодо реалізації Програми підтримки

військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції
Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2018 рік» викласти в новій редакції
(додається).

2. Збільшити фінансування Програми на 30 тис. грн., загальна сума
фінансування заходів Програми на 2018 рік становить 110000 грн.

3. Внести зміни до Положення про порядок надання матеріальної
допомоги військовослужбовцям, які проходять службу в зоні дій ООС, учасникам
АТО та їх сім’ям на 2018 рік, затвердженого рішенням 13 сесії Гребінківської
міської ради VII скликання від 23.10. 2018 року № 432, а саме:

3.1. Пункт 1.3. Розділу 1. «Загальні положення» викласти в новій редакції:
«1.3. Матеріальна допомога учасникам АТО, учасникам дій ООС надається у
поточному році за рахунок коштів передбачених у бюджеті Гребінківської
об’єднаної територіальної громади у відповідності до розпорядження міського
голови та у відповідності до розділу 2. «Порядок надання матеріальної допомоги».

3.2. Розділ 2. «Порядок надання матеріальних допомогу» доповнити
пунктом «2.7. Матеріальна допомога до Дня Збройних Сил України виплачується



учасникам АТО та учасникам дій в ООС в розмірі 500 (п’ятсот) грн., відповідно до
розпорядження міського голови».

4. Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії
міської ради: з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.), з питань освіти, молоді,
фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В).

Секретар міської ради Л.В. Цапенко



Додаток до Програми підтримки військовослужбовців,
учасників антитерористичної операції, учасників операції

об’єднаних сил та членів їх сімей Гребінківської
об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

Заходи щодо реалізації Програми підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, та членів їх сімей на 2018 рік

№
п/п

Зміст заходу Термін
виконання,
рік

Виконавці Затверджено
на 2018 рік

Фінансове забезпечення (тис. грн.), в тому
числі за рахунок

Результат
впровадження

Державного
бюджету

Обласного
бюджету

Міського
бюджету

Інших
джерел
фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Організаційно-правове забезпечення

1.1. Визначення
соціальнопобутови

х потреб сімей
постраждалих

(загиблих)
учасників АТО

2018 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

2018 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

2018 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.

2018 Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

45,0 - - 45,0 - 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 )

2018 Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

0,2 - - 0,2 - Поліпшення
соціального
сімей

захисту

2.3 Виплата до Дня
Збройних Сил України
матеріальної допомоги
учасникам АТО, ООС

2018 Виконавчий
комітет
Гребінківської
міської ради

64,8 64,8 Матеріальна
підтримка
учасників
АТО, ООС

Разом 110,0 110,0

Секретар міської ради Л.В. Цапенко


