
 

                                                                          

                                                                                                                                
 

УКРАЇНА 

 

ІЧНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

(шоста (позачергова) сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27 квітня  2018 року № 362 - VІІ 

м. Ічня  

  

Про  затвердження Програми підтримки  

учасників антитерористичної операції та  

членів їх сімей Ічнянської міської ради  

на 2018 – 2020 роки в новій редакції 

 

     З метою соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сімей загиблих під час 

проведення антитерористичної операції, які проживають на території Ічнянської міської ради, та 

з метою раціонального використання бюджетних коштів, керуючись статтями 25, 26, 64 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей 

на 2018 – 2020 роки в новій редакції (додається). 

2. Головному бухгалтеру відділу бугалтерського  обліку та звітності Ічнянської міської ради 

забезпечити шляхом щорічного передбачення в міському бюджеті видатків на 

фінансування завдань та  заходів даної Програми, зазначеної в пункті 1 цього рішення, в 

межах коштів, виділених рішенням міської ради. 

3. Вважати такими, що втратили чинність: 

- рішення 5 (позачергової) сесії Ічнянської міської ради сьомого скликання від 30.12.2015 

року «Про  затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей Ічнянської міської ради на 2016-2020 роки»; 

- рішення 9 сесії Ічнянської міської ради сьомого скликання від 14.04.2016 року №240-VІІ 

«Про внесення змін до рішення 5 (позачергової) сесії Ічнянської міської ради сьомого 

скликання від 30.12.2015 року «Про  затвердження Програми підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей Ічнянської міської ради на 2016-2020 роки»; 

- рішення 20 (позачергової) сесії Ічнянської міської ради сьомого скликання від 23.02.2017 

року № 667-VІІ «Про внесення змін до рішення 9 сесії Ічнянської міської ради сьомого 

скликання від 14.04.2016 року «Про  затвердження Програми підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей Ічнянської міської ради на 2016 - 2020 

роки». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

бюджету і фінансів. 

 

 
   Міський голова                                                                    О.Ю. Андріанова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                 
                         

 



 

                                                                            
                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                Рішення шостої (позачергової) сесії    

                                Ічнянської міської ради  

                                сьомого скликання  

                                від 27.04.2018 року № 362 - VІІІ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей  

на 2018 – 2020 роки 

 

в новій редакції 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Ічня – 2018 

 

 



 

І. Паспорт Програми  
 

Найменування Програма підтримки учасників антитерористичної 

операції  та членів їх сімей на2018-2020 роки в новій 

редакції 

Ініціатор розроблення 

Програми  

 

Виконавчий комітет Ічнянської міської ради 

 

Підстави для розробки Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

( зі змінами і доповненнями) 

Бюджетний кодекс України 

 

Розробник Програми Виконавчий комітет Ічнянської міської ради 

 

Співрозробники Програми Відділи Ічнянської міської ради, причетні до виконання 

Програми 

 

Виконавці заходів Ічнянська міська рада,  

виконавчий комітет Ічнянської міської ради,  

відділ бухгалтерського обліку та звітності Ічнянської 

міської ради, 

спеціаліст І категорії (юрист) міської ради,  

спеціаліст І категорії (землевпорядник) міської ради, 

Ічнянський військовий комісаріат, 

КП «Ічнянське ВУЖКГ» 

 

Мета Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, 

членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час 

проведення АТО, підтримання їх належного морально – 

психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії 

органів місцевого самоврядування з громадськими 

організаціями та іншими юридичними особами у сфері 

підтримки учасників АТО та членів їх родин, підтримання 

боєздатності підрозділів, які беруть участь в АТО. 

 

Завдання  Вивчення соціально – побутових потреб та потреб в 

отриманні правової допомоги сімей учасників АТО та 

сімей загиблих задля організації надання відповідної 

допомоги; 

надання матеріальної підтримки учасникам АТО та сім'ям 

загиблих учасників АТО; 

надання пільг з утримання, харчування дітей учасників 

АТО та дітей загиблих учасників АТО в дошкільних, 

загальноосвітніх навчальних закладах; 

вшанування пам’яті загиблих учасників АТО. 

 

Термін реалізації Програми 2018 – 2020 роки 

 

Джерела фінансування Кошти міського бюджету  

 

Обсяг фінансування В межах бюджетного фінансування 

 
 

 



 

ІІ. Загальні положення Програми 

 
    Ситуація в Україні (проведення антитерористичної операції (далі – АТО) у її східних областях) 

призвела до значного збільшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально – психологічного стану. Тому 

виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, 

пораненим військовослужбовцям, 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.  

   Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (далі – Програма) 

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

підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню питань матеріально – 

побутового забезпечення учасників АТО, соціально – побутових питань осіб, які брали участь у 

проведенні АТО та членів їх сімей, а також  членів сімей загиблих під час здійснення АТО тощо.    

     На вирішення цих проблем буде розрахована Програма підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей – Ічнянської об’єднаної територіальної громади. 

    Чинним законодавством врегульовано питання встановлення таким особам статусу учасника 

бойових дій та забезпечення соціальної підтримки їх та членів їх сімей.  Проте, до офіційного 

встановлення статусу, та задля встановлення додаткових соціальних гарантій важливо 

матеріально та морально підтримати сім’ї учасників АТО, сім’ї загиблих учасників АТО та 

увічнити пам'ять полеглих земляків. 

    Програма на даний час має найважливіше значення та потребує залучення фінансових ресурсів 

міського бюджету. 

 

ІІІ. Мета та основні завдання Програми 
 

    Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та 

сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного морально – 

психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з 

громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО 

та членів їх родин, підтримання боєздатності підрозділів, які беруть участь в АТО. 

 

    Для досягнення мети Програми у частині надання матеріальних допомог передбачається 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО.  

 

    Основні завдання Програми: 

 

- забезпечення координації роботи з питань соціальної підтримки учасників АТО та членів їх 

сімей, що здійснюється виконавчими органами місцевого самоврядування та благодійними, 

волонтерськими, релігійними організаціями; 

- вивчення соціально – побутових потреб та потреб в отриманні правової допомоги сімей 

учасників АТО та сімей загиблих задля організації надання відповідної допомоги; 

- надання матеріальної підтримки учасникам АТО та сім'ям загиблих учасників АТО; 

- надання пільг з утримання, харчування дітей учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО в 

дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах; 

- вшанування пам’яті загиблих учасників АТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІV. Заходи Програми 

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу 
Виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Фінансове 

забезпечення(грн.) 

1 Ведення реєстру осіб та обліку 

учасників АТО та членів їх сімей 

 

Виконавчий 

комітет, 

Ічнянський 

військовий 

комісаріат, 

представники ГО 

та депутати 

міської ради 

постійно Не потребує 

2 Налагодження співпраці з 

благодійними, волонтерськими, 

релігійними організаціями з 

метою залучення позабюджетних 

коштів для надання грошової і 

натуральної допомоги учасникам 

АТО та їх сім’ям  
 

Міський голова, 

виконавчий комітет, 

громадські 

організації 

(за згодою). 

2018-2020 

роки 

Інші джерела 

фінансування, 

не заборонені 

чинним 

законодавством 

3 Визначення соціально – 

побутових потреб сімей загиблих 

та учасників АТО, які опинилися у 

складних життєвих обставинах 
 

Виконавчий 

комітет 

2018-2020 

роки 

Не потребує 

4 Надання безоплатної правової 

допомоги та юридичних послуг 

щодо захисту порушених прав 

учасників АТО, членів сімей 

загиблих під час проведення АТО 
 

Спеціаліст І 

категорії (юрист) 

міської ради 

2018 -

2020 

роки 

Не потребує 

5 Надання одноразової матеріальної 
допомоги кожному учаснику АТО 
в розмірі – 1000 гривень 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Ічнянської міської 

ради  

2018-

2020 

роки 

В межах 

бюджетного 

фінансування 

 

6 Надання одноразової матеріальної 

допомоги пораненим учасникам 

АТО в розмірі – 5000 гривень; 
 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Ічнянської міської 

ради 

2018- 

2020 

роки 

В межах 

бюджетного 

фінансування 

 

7 Надання одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям загиблих 

учасників АТО в розмірі – 10 000 

гривень  

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

Ічнянської 

міської ради  

2018- 

2020 

роки 

В межах 

бюджетного 

фінансування 

 

8 

 

 

 

Надання матеріальної допомоги на 

лікування учасникам АТО (на 

підставі  медичних призначень та 

чеків на придбання медикаментів) 

- до 5 000 гривень 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Ічнянської міської 

ради  

2018- 

2020 

роки 

 

В межах 

бюджетного 

фінансування 

на рік 



 

 

9 

 

 

 

 

Надання одноразової матеріальної 

допомоги військовослужбовцям, 

які протиправно утримувались в 

незаконних військових 

формуваннях (полон)  - 5 000 

гривень. 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Ічнянської міської 

ради 

2018- 

2020  

роки 

В межах 

бюджетного 

фінансування 

 

10 Забезпечення безкоштовним 

харчуванням учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з числа дітей учасників 

АТО та дітей, один із батьків яких 

загинув під час проведення АТО 

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Ічнянської міської 

ради 

2018- 

2020 

роки 

Згідно довідки про 

сплату або копія 

квитанції  

11 Забезпечення безкоштовним 

харчуванням вихованців 

дошкільних навчальних закладів з 

числа дітей учасників АТО та 

дітей, один із батьків яких загинув 

під час проведення АТО 

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Ічнянської міської 

ради 

2018- 

2020 

роки 

Згідно довідки про 

сплату або копія 

квитанції 

12 Надання учасникам АТО та 

членам сімей загиблих земельних 

ділянок із земель запасу 

комунальної власності для 

будівництва  та обслуговування 

житлових будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка), ведення особистого 

селянського господарства, ведення 

садівництва та індивідуального 

дачного будівництва 

Відділ 

Держземагентства в 

Ічнянському районі 

Чернігівської  

області  

Спеціаліст І категорії 

(землевпорядник) 

міської ради 

2018- 

2020 

роки 

Не потребує 

13 Розгляд пропозицій громадськості 

щодо перейменування площ, 

вулиць, парків, скверів у місті з 

метою увічнення пам'яті про 

загиблих учасників АТО 

Ічнянська міська 

рада, 

виконавчий 

комітет 

2018- 

2020 

роки 

Не потребує 

14 Встановлення на території міста 

пам’ятного знаку загиблим в АТО 

українським військовослужбовцям 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

Ічнянської 

міської ради 

2018- 

2020 

роки 

В межах 

бюджетних 

призначень із 

залученням 

коштів 

небюджетних 

джерел 

15 Відшкодування коштів за 

харчування дітей учасників 

антитерористичної операції та 

дітей, один із батьків яких загинув 

під час проведення АТО в 

дошкільному навчальному закладі 

«Антошка» смт Дружба 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

Ічнянської 

міської ради 

2018-

2020 

роки 

В межах 

бюджетного 

фінансування 

 



 

 

V. Очікувані результати 

 
    Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих під 

час проведення АТО, поліпшення матеріально – побутових умов їх проживання. 

    Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО та членів їх сімей, членам 

сімей загиблих під час проведення АТО – мешканцям підвідомчих територій Ічнянської міської 

ради,за рахунок коштів міського бюджету.  

    Зростання довіри до влади Ічнянської об’єднаної територіальної громади. 

    Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми  
 

    Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського 

бюджету в межах видатків, затверджених рішенням Ічнянської міської ради та інших джерел 

фінансування, не заборонених діючим законодавством України. 

 
VІ.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

    Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання заходів щодо підтримки 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей — мешканців підвідомчої території 

Ічнянської міської ради. 

    Внесення змін до Програми здійснюється за пропозиціями виконавчих органів міської ради, 

погодженими з іншими її виконавцями. 

    Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань бюджету і 

фінансів, постійну комісію з питань забезпечення законності та правопорядку депутатської 

діяльності, етики та соціального захисту населення Ічнянської міської ради та головного 

бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності Ічнянської міської ради. 

    Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється Ічнянською міською радою. 

 
 

Заступник міського голови з питань 

 діяльності виконавчих органів ради                                                                 Т.М.Кутова 

16 Надання одноразової матеріальної 

допомоги при народженні дитини 

в сім’ї учасника АТО в розмірі – 

1000 гривень. 

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

Ічнянської 

міської ради 

2018-2020 

роки 

В межах 

бюджетного 

фінансування 

17 Надання одноразової матеріальної 

допомоги сім’ї померлого 

учасника АТО в розмірі - 10 000 

гривень. 

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

Ічнянської 

міської ради 

 

2018-2020 

роки 

В межах 

бюджетного 

фінансування 

18 Придбання пам’ятника загиблому 

учаснику АТО – до 6000 грн. 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

Ічнянської 

міської ради 

2018-2020 

роки 

В межах 

бюджетного 

фінансування 


