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1.
Затвердити
Комплексну
програму
підтримки
учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2019 роки, що додається.
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Кропивницький - 2017

І. Вступ
Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції
(далі - АТО) в східних її областях) 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. Комплексна програма підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей на 2017-2019 роки (далі - Комплексна програма) - це комплекс заходів,
що здійснюється на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної,
психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння
вирішенню їх соціально-побутових проблем. При розробленні Комплексної
програми використані рішення Кіровоградської міської ради та її виконавчого
комітету щодо надання додаткових соціальних гарантій зазначеним категоріям
громадян, пропозиції депутатів міської ради та виконавчих органів міської
ради.
ІІ. Характеристика стану соціального захисту та соціальної
підтримки учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих
учасників АТО у 2016 році
У місті реалізацією соціальних гарантій та соціальним захистом
учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО
займаються відділ соціальної підтримки населення міської ради, управління
соціального захисту населення Ленінської та Фортечної районних у
місті рад, міський центр соціальних служб для дітей та молоді, виконавчі
органи міської ради.
З метою надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих при виконавчому
комітеті міської ради створено комісії:
щодо розгляду заяв постраждалих учасників антитерористичної операції
та членів сімей загиблих щодо надання одноразової матеріальної допомоги;
з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної
операції та членам сімей загиблих.
У 2016 році проведено 8 засідань комісії щодо розгляду заяв
постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих
щодо надання одноразової матеріальної допомоги, на яких розглянуто
56 звернень, із них: 5 звернень від сімей загиблих учасників АТО та
51 звернення від постраждалих учасників АТО.
Вищезазначеною
комісією
погоджено
надати
допомогу
50 учасникам антитерористичної операції та 4 сім'ям загиблих.
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Відмовлено у наданні допомоги 1 учаснику АТО (не є мешканцем міста)
та 1 сім'ї загиблого учасника АТО (смерть не пов'язана з проходженням
віськової служби в зоні АТО).
Відповідно до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги
постраждалим учасникам антитерористичної операції та сім'ям загиблих, які
є мешканцями м. Кіровограда, затвердженого рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 03 жовтня 2014 року № 463, та згідно з
розпорядженнями міського голови надана матеріальна допомога 4 сім'ям
загиблих
військовослужбовців
та
50
постраждалим
учасникам
антитерористичної операції на загальну суму 267,5 тис. грн.
Згідно з Порядком надання одноразової матеріальної допомоги
учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кіровограда,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
від 12 квітня 2016 року № 221, у 2016 році проведено 7 засідань комісії з
питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції
та членам сімей загиблих, на яких розглянуто 1232 заяви від учасників
антитерористичної
операції.
Погоджено
надати
допомогу
1231 військовослужбовцю, відмовлено в наданні допомоги 1 особі (заявник не
є мешканцем міста). Також вищезазначеною комісією розглянуто та погоджено
45 заяв від членів сімей загиблих щодо надання щомісячної матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань та 26 звернень від членів
сімей загиблих щодо надання щомісячної матеріальної допомоги дітям
загиблих учасників антитерористичної операції.
Відповідно до рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
у 2016 році надана матеріальна допомога, а саме:
одноразова матеріальна допомога 1231 учаснику антитерористичної
операції на загальну суму 3 693,0 тис. грн у розмірі 3,0 тис. грн кожному;
щомісячна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань 45 членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на
загальну суму 226,7 тис. грн;
щомісячна матеріальна допомога 35 дітям загиблих учасників
антитерористичної операції на загальну суму 621,0 тис. грн у розмірі
1,5 тис. грн кожному;
для встановлення пам'ятників та впорядкування могил 5 сім'ям загиблих
учасників АТО на загальну суму 56,0 тис. грн у розмірі 11,2 тис. грн кожній;
матеріальна допомога 75 членам сімей загиблих до свят на загальну суму
150,0 тис. грн.
У січні-грудні 2016 року на відшкодування додаткових витрат для
проведення поховання та поминальних обідів 5 загиблих учасників
антитерористичної операції відповідно до рішень Кіровоградської міської ради
виділено кошти у сумі 35,937 тис. грн.
У 2016 році за кошти державного бюджету придбано житло для 6 сімей
загиблих у зоні АТО військовослужбовців та 4 інвалідів війни І групи, які
потребували житло та перебували на обліку для поліпшення житлових умов.

3
Міською радою прийняті рішення про надання 949 дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
учасникам
антитерористичної
операції.
У
власність
передано
725 земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель та споруд (присадибні ділянки).
У 2016 році 78 дітей, батьки яких є учасниками АТО або загинули під час
її проведення, забезпечено безкоштовним оздоровленням (відпочинком). На
вищезазначені цілі використано кошти у сумі 136,0 тис. грн.
З січня по грудень 2016 року було звільнено від оплати за харчування у
дошкільних закладах 580 дітей у загальноосвітніх навчальних закладах 888 учнів. Використано коштів з міського бюджету на зазначені цілі у сумі
2 406,1 тис. грн.
Надано 50 % пільгу по оплаті за навчання в школах естетичного
виховання 42 дітям учасників АТО.
Користувачам бібліотек-філій міської централізованої бібліотечної
системи з числа учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
надаються 100 % пільги.
На
виконання
заходів
Комплексної
програми
по
галузі
“Охорона здоров'я” передбачені видатки у сумі 722,0 тис. грн. У 2016 році
здійснено наступні заходи:
забезпечено продуктами харчування та лікарськими засобами
учасників антитерористичної операції у разі стаціонарного лікування на
суму 368,1 тис. грн;
забезпечено безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів
у разі амбулаторного лікування учасників АТО та членів їх сімей на суму
88,9 тис. грн;
забезпечено дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6-ти років, батьки яких
є учасниками АТО, безкоштовно лікарськими засобами або на пільгових
умовах у разі амбулаторного лікування на суму 5,0 тис. грн;
забезпечено надання акушерської допомоги дружинам учасників АТО на
суму 97,0 тис. грн;
забезпечено лікування стоматологічних захворювань учасників АТО та їх
дітям на суму 87,0 тис. грн;
забезпечено проведення щорічного медичного обстеження і
диспансеризації учасників АТО та членів їх сімей із залученням необхідних
спеціалістів на суму 76,0 тис. грн.
У 2016 році фахівцями із соціальної роботи та спеціалістами міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відвідано 94 сім'ї учасників
АТО та 27 військовослужбовців, яким надано 1189 послуг інформаційноконсультативного характеру.
З метою патріотичного виховання та вшанування пам'яті у
загальноосвітніх навчальних закладах та дитячо-юнацьких клубах
міста проводяться засідання “круглих столів”, виховні патріотичні години за
участю учасників антитерористичної операції, демонструються відеоматеріали
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про події, що відбуваються на сході країни. Діти власноруч виготовляють
вітальні листівки та поробки, вишиванки, сувеніри воїнам АТО.
У 2016 році, відповідно до рішень міської ради та розпоряджень міського
голови, перейменовано 23 вулиці, 4 провулки та 2 сквери на честь загиблих
учасників антитерористичної операції.
До Дня незалежності України було виготовлено 46 плакеток на загальну
суму 13,8 тис. грн та вручено сім'ям загиблих військовослужбовців.
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета” широко висвітлює
заходи, спрямовані на підтримку учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей. З нагоди Дня захисника України у рубриці “Герої не
вмирають!” друкувались статті про військовослужбовців, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України, та надруковано
302 екземпляри буклетів “За Україну, за її волю, за народ. Герої не вмирають”.
ІІІ. Мета та основні завдання Комплексної програми
Метою Комплексної 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.
Основні завдання Комплексної програми:
надання одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам АТО
та сім'ям загиблих;
надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО;
надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників
АТО;
надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих
учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань;
надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей
загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних
послуг;
забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня
здоров'я учасників АТО;
забезпечення
безкоштовного
харчування
у
дошкільних
та
загальноосвітніх навчальних закладах міста дітей учасників антитерористичної
операції та їх оздоровлення;
надання учасникам АТО та членам сімей загиблих земельних ділянок із
запасу державної (комунальної ) власності для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель;
вшанування пам'яті загиблих учасників АТО.
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IV. Заходи по забезпеченню виконання Комплексної програми
Реалізація Комплексної програми проводиться шляхом фінансування
відповідно до чинного законодавства за рахунок міського бюджету та інших
джерел фінансування згідно з заходами, що додаються.
V. Очікувані результати
Виконання визначених Комплексною програмою заходів підвищить
рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в
родинах сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, а також дасть
можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги,
сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.
VІ. Система контролю та звітності щодо виконання
Комплексної програми
Реалізацію Комплексної програми планується здійснити шляхом
виконання заходів щодо підтримки учасників антитерористичної операції в
східних областях України та членів їх сімей.
Виконавцями Комплексної програми є:
виконавчі органи міської ради;
міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
виконавчі комітети Ленінської та Фортечної районних у місті рад;
комунальне підприємство “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат
комунально-побутового обслуговування”.
Основними напрямками контролю за виконанням Комплексної
програми є:
щоквартальна звітність виконавчих органів міської ради, виконавчих
комітетів Ленінської та Фортечної районних у місті рад, підприємств та
організацій, визначених виконавцями Комплексної програми, яка надається до
відділу соціальної підтримки населення міської ради до 10 числа місяця,
наступного за звітним кварталом;
здійснення аналізу стану виконання Комплексної програми відділом
соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради та інформування
з цього питання управління економіки міської ради до 15 числа місяця,
наступного за звітним кварталом.
Внесення змін до Комплексної програми здійснюється за пропозиціями
виконавчих органів міської ради, погодженими з іншими її виконавцями.
Начальник відділу соціальної
підтримки населення

Ю. Вовк

Додаток
до Комплексної програми підтримки
учасників антитерористичної операції в
східних областях України та членів їх
сімей на 2017-2019 роки
ЗАХОДИ
щодо реалізації Комплексної програми підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей на 2017-2019 роки
№ з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

Фінансове забезпечення , тис. грн
2017
Всього
за
рахунок
всіх
джерел

Міський
бюджет

2018
Інші
джерела

Всього
за
рахунок
всіх
джерел

Міський
бюджет

Результат
впровадження

2019
Інші
джерела

Всього за
рахунок всіх
джерел

Міський
бюджет

Інші
джерела

1. Організаційно-правове забезпечення
1.1

Продовження
2017-2019 Відділ
соціальної
формування єдиного
підтримки населення,
реєстру осіб та обліку
Фортечна та Ленінська
одержувачів послуг і
районні у місті ради
допомог, наданих з
бюджетів усіх рівнів
та інших джерел
фінансування

Моніторинг
соціальної
підтримки

стану

1.2

Визначення
2017-2019 Міський
центр
соціально-побутових
соціальних служб для
потреб сімей загиблих
сім'ї, дітей та молоді,
(постраждалих)
Фортечна та Ленінська
учасників
АТО
районні у місті ради
(заповнення
соціального паспорта)

Задоволення
соціальнопобутових потреб
сімей
загиблих
(постраждалих)
учасників АТО

2

1
1.3

2

3

5

4

6

Продовження додатка
7

8

9

10

11

12

Висвітлення в засобах 2017-2019 Відділ по роботі із
масової
інформації
засобами
масової
заходів, спрямованих
інформації,
виконавчі
на
підтримку
органи міської ради
учасників АТО та
членів їх сімей

13

14
Отримання
інформації про стан
реалізації
заходів
Комплексної
програми

2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей
2.1

Надання одноразової 2017-2019 Відділ
соціальної
матеріальної
підтримки
населення,
допомоги
відділ бухгалтерського
постраждалим
обліку
учасникам
АТО,
сім'ям
загиблих,
військовополонених
та зниклих безвісти в
зоні АТО

385,0

406,2

427,3

Матеріальна
підтримка
учасників АТО та
їх сімей

2.2

Надання одноразової 2017-2019 Відділ
соціальної
матеріальної
підтримки
населення,
допомоги учасникам
відділ бухгалтерського
антитерористичної
обліку
операції

3 960,0

4 177,8

4 395,0

Матеріальна
підтримка
учасників АТО та
їх сімей

2.3

Надання щомісячної 2017-2019 Відділ
соціальної
матеріальної
підтримки
населення,
допомоги
членам
відділ бухгалтерського
сімей
загиблих
обліку
учасників
антитерористичної
операції
для
вирішення соціальнопобутових питань

258,6

272,8

287,0

2.4

Надання щомісячної 2017-2019 Відділ
соціальної
матеріальної
підтримки
населення,
допомоги
дітям
відділ бухгалтерського
загиблих
учасників
обліку
АТО

774,0

816,6

859,0

Матеріальна
підтримка сімей

Матеріальна
підтримка сімей

3
Продовження додатка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.5

Надання матеріальної 2017-2019 Відділ
соціальної
допомоги
членам
підтримки
населення,
сімей
загиблих
відділ бухгалтерського
учасників АТО для
обліку
встановлення
пам'ятників

56,0

59,1

62,2

Матеріальна
підтримка сімей

2.6

Забезпечення
2017-2019 Комунальне
поховання загиблих
підприємство
(померлих) учасників
”Ритуальна
службаАТО,
проведення
спеціалізований
поминальних обідів,
комбінат комунальнопридбання квіткової
побутового
обслугопродукції
вування”, Комунальне
підприємство
“Управління будинками
міської ради”, відділ
соціальної
підтримки
населення

61,1

64,5

67,8

Матеріальна
підтримка сімей

60,0

63,3

66,6

1,1

1,2

1,2

Забезпечення
2017-2019 Відділ
соціальної
придбання подарунків
підтримки
населення,
до Міжнародного дня
відділ бухгалтерського
захисту
дітей,
обліку
новорічних свят та
шкільного приладдя
до Дня знань дітям
загиблих
учасників
АТО

38,0

40,1

42,1

19,5

20,6

21,7

8,5

9,0

9,4

10,0

10,5

11,0

2.8

Забезпечення
2017-2019 Відділ
соціальної
придбання
підтримки населення,
подарунків
до
відділ бухгалтерського
новорічних свят для
обліку
вручення
дітям
учасників АТО

130,0

137,1

144,2

Забезпечення
проведення міських
заходів

2.9

Забезпечення
2017-2019 Відділ
соціальної
придбання подарунків
підтримки
населення,
для сімей загиблих
відділ бухгалтерського
учасників АТО до
обліку

63,8

67,3

70,7

51,0

53,8

56,6

Забезпечення
проведення міських
заходів

12,8

13,5

14,1

2.7

Забезпечення
проведення міських
заходів

4
Продовження додатка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Міжнародного
жіночого
дня
та
Великодня, квіткової
продукції
2.10 Забезпечення
2017-2019 Відділ сім'ї та молоді
безкоштовним
оздоровленням
(відпочинком) дітей
учасників АТО

50,0

53,0

55,5

Поліпшення
фізичного
психологічного
стану дітей

та

2.11 Забезпечення
2017-2019 Управління освіти
безкоштовним
дворазовим
харчуванням
учнів
1-4
класів
та
одноразовим
харчуванням
учнів
5-11
класів
загальноосвітніх
навчальних закладів
міста, батьки яких
мають
посвідчення
учасника бойових дій
та
безпосередньо
брали участь в АТО
в східних областях
України,
є
учасниками АТО на
час їх перебування в
зоні АТО, або батьки
яких загинули, зникли
безвісті, потрапили в
полон чи отримали
інвалідність під час
участі в АТО

1504,7

1587,4

1670,0

Поліпшення
соціального захисту
сімей

2.12 Забезпечення
безкоштовним
триразовим

1 992,4

2 102,0

2 211,3

Поліпшення
соціального захисту

2017-2019 Управління освіти

5
1

2

3

4

харчуванням
вихованців
дошкільних
навчальних закладів
міста з числа дітей,
батьки яких мають
посвідчення учасника
бойових
дій
та
безпосередньо брали
участь в АТО в
східних
областях
України,
є
учасниками АТО на
час їх перебування в
зоні АТО, або батьки
яких загинули, зникли
безвісті, потрапили в
полон чи отримали
інвалідність під час
участі в АТО

5

6

Продовження додатка
7

8

9

10

11

12

13

14
сімей

2.13 Забезпечення
2017-2019 Управління освіти
першочергового
охоплення дітей
учасників
АТО
позакласною та
позашкільною
роботою

Поліпшення
соціального захисту
сімей

2.14 Забезпечення
2017-2019 Відділ сім'ї та молоді,
безкоштовним
відділ фізичної культури
навчанням
дітей
та спорту
учасників АТО в
комунальних закладах
позашкільної освіти
(дитячо-юнацькі
клуби,
дитячоюнацькі
спортивні
школи)

Поліпшення
соціального захисту
сімей

6
1

2

3

4

5

6

Продовження додатка
7

8

9

10

11

12

13

14

2.15 Надання пільг по 2017-2019 Відділ
оплаті за навчання у
туризму
школах естетичного
виховання для дітей
загиблих
учасників
АТО у розмірі 100%,
для дітей учасників
АТО:
у розмірі 50% на один
музичний інструмент
(у разі, якщо дитина
навчається
на
декількох музичних
інструментах);
у розмірі 50% за
навчання на одному
відділі (у разі, якщо
дитина навчається на
декількох відділах)

культури

і

Поліпшення
соціального захисту
сімей

2.16 Надання
пільг 2017-2019 Відділ
користувачам
туризму
бібліотек із сімей
учасників АТО у
розмірі 100 %

культури

і

Поліпшення
соціального захисту
сімей

2.17 Забезпечення
2017-2019 Відділ
безкоштовним
туризму
відвідуванням
міських музеїв членів
сімей учасників АТО

культури

і

Поліпшення
соціального захисту
сімей

2.18 Забезпечення
2017-2019 Управління
продуктами
здоров'я
харчуванням
та
лікарськими засобами
учасників АТО та
членів їх сімей у разі

охорони

495,6

522,8

550,0

Покращення
медичного
обслуговування

7
Продовження додатка
1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

стаціонарного
лікування
2.19 Забезпечення
2017-2019 Управління
безоплатного
здоров'я
відпуску лікарських
засобів за рецептами
лікарів
у
разі
амбулаторного
лікування учасників
АТО та членів їх
сімей незалежно від
розміру середньомісячного сукупного
доходу сім'ї

охорони

163,1

172,0

181,0

Покращення
медичного
обслуговування

2.20 Забезпечення
2017-2019 Управління
проведення
щорічохорони здоров'я
ного
медичного
обстеження
і
диспансеризації
учасників АТО та
членів їх сімей із
залученням
необхідних
спеціалістів

77,0

81,2

85,4

Покращення
медичного
обслуговування

2.21 Забезпечення надання 2017-2019 Управління
акушерської
здоров'я
та
гінекологічної
допомоги учасницям
АТО та дружинам
учасників АТО

охорони

140,6

148,3

156,0

Покращення
медичного
обслуговування

2.22 Забезпечення
дітей 2017-2019 Управління
віком до
здоров'я
3-х років та від 3-х до
6-ти
років
лікарськими засобами
безкоштовно або на
пільгових умовах у

охорони

7,2

7,6

8,0

Покращення
медичного
обслуговування

8
Продовження додатка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

разі
амбулаторного 2017-2019
лікування
(батьки,
яких є учасниками
АТО)
2.23 Забезпечення
2017-2019 Управління
безкоштовним
здоров'я
зубопротезуванням та
лікуванням
стоматологічних
захворювань
учасників АТО та їх
дітей

охорони

92,2

97,3

102,3

Покращення
медичного
обслуговування

2.24 Забезпечення
2017-2019 Міський центр
соціальним
соціальних служб для
супроводом учасників
сім'ї, дітей та молоді
АТО
після
повернення із зони
АТО

Надання необхідних
соціальних
послуг

2.25 Забезпечення
2017-2019 Міський центр
соціальним
соціальних служб для
супроводом
сімей
сім'ї, дітей та молоді
учасників АТО

Надання необхідних
соціальних послуг

2.26 Надання членам сімей 2017-2019 Управління земельних
загиблих
відносин та охорони
земельних ділянок із
навколишнього
запасу
державної
природного середовища
(комунальної) власності для будівництва
та обслуговування
житлового будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна ділянка), ведення
садівництва та
індивідуального
дачного будівництва

Поліпшення
соціальнопобутових умов
проживання сімей

9
Продовження додатка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3. Заходи патріотичного виховання громадян
3.1

Надання матеріальної 2017-2019 Відділ
соціальної
допомоги
членам
підтримки
населення,
сімей
загиблих
відділ бухгалтерського
учасників АТО до
обліку
Дня
незалежності
України
та
Дня
захисника України

3.2

Вшанування пам'яті
2017-2019 Відділ
соціальної
загиблих учасників
підтримки населення,
АТО під час
управління
освіти,
проведення міських
відділ сім'ї та молоді,
заходів щодо
відділ
культури
і
відзначення Дня
туризму
незалежності
України, Дня
захисника України,
виготовлення
листівок, друкованої
продукції, придбання
квіткової продукції

3.3

Проведення лінійок 2017-2019 Управління
освіти,
та уроків пам'яті,
відділ сім'ї та молоді
засідань за круглим
столом,
лекцій,
виховних
годин,
бесід,
вечорів,
виставок, малюнків та
інших
тематичних
заходів, присвячених
вшануванню пам'яті
захисників,
які
віддали життя за
незалежність України

204,0

215,2

226,4

Матеріальна
підтримка сімей

49,6

52,3

55,0

Вшанування пам'яті
загиблих учасників
АТО

0,8

0,9

0,1

26,2

27,6

29,0

22,6

23,8

25,0
Патріотичне
виховання молоді

10
1

2

3.4

3

Розгляд пропозицій 2017-2019 Відділ
громадськості щодо
туризму
перейменування
вулиць,
парків,
скверів
з
метою
увічнення пам'яті про
загиблих героїв
Разом

Начальник відділу соціальної
підтримки населення

4
культури

5

6

Продовження додатка
7

8

9

10

11

12

і

13

14
Вшанування пам'яті
загиблих

10502,9

11080,6

11656,2

Ю. Вовк

