
                                       
                     ПРОЄКТ № 1447
                                                                                                                                Доопрацьовано 05.12.2022

  КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                    
від “______” ________________   2022 року                            №  ____

Про затвердження Комплексної програми 
підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій 
у зв’язку з військовою агресією Російської 
Федерації проти України та членів їх сімей
на 2023-2025 роки”

Керуючись статтями 140,  142,  143 Конституції  України,  пунктом 22 частини
першої статті 26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  Комплексну  програму  підтримки  учасників  АТО,  ООС,
бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
та членів їх сімей на 2023-2025 роки”,  що додається.

2.  Включити  Комплексну  програму  підтримки  учасників  АТО,  ООС,
бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
та членів їх сімей на 2023-2025 роки до Програми економічного і соціального
розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку на
2022 і 2023 роки.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію   міської   ради   з   питань   охорони   здоров'я, освіти,   соціальної
політики,  культури  та  спорту,  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.

Секретар міської ради                                                                 Олег КОЛЮКА

Олена Тінькова  30 89 26   



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кропивницької міської ради
“___”  _____________ 2022 року № __

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв’язку 

з військовою агресією Російської Федерації проти України 
та членів їх сімей на 2023-2025 роки

Кропивницький - 2022



І. ПАСПОРТ 
КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ АТО, ООС,

БОЙОВИХ ДІЙ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІЙСЬКОВОЮ АГРЕСІЄЮ РОСІЙСЬКОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

НА 2023-2025 РОКИ

1. Програма затверджена Рішення Кропивницької міської ради від “____” _______ року
№ _____

Проєкт Програми погоджено Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 
від “____” ________ року №___

2. Ініціатор розроблення  Програми Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

3. Розробник Програми Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

4. Співрозробники Програми Управління охорони здоров’я;
управління освіти;
управління молоді та спорту;
управління культури і туризму;
управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища;
відділ по роботі із засобами масової інформації;
управління транспорту та зв’язку;
Кропивницький  міський центр соціальних служб

5. Відповідальний виконавиць 
Програми

Департамент соціальної політики 

6. Учасники Програми Управління охорони здоров’я;
управління освіти;
управління молоді та спорту;
управління культури і туризму;
управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища;
відділ по роботі із засобами масової інформації;
управління транспорту та зв’язку;
Кропивницький  міський центр соціальних служб;
громадські об’єднання соціальної спрямованості

7. Терміни реалізації Програми 2023-2025 роки

8. Перелік  бюджетів, які беруть участь 
у виконанні Програми

Державний,  обласний,  бюджет  Кропивницької  міської
територіальної громади

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних  для  реалізації  Програми,
усього, у тому числі:

Обсяг  фінансування  програми  за  рахунок  коштів
Кропивницької міської  територіальної громади визначається
на  кожен окремий рік  відповідно до кошторису після  його
затвердження рішенням Кропивницької міської ради

кошти державного бюджету В межах бюджетних призначень

кошти обласного бюджету В межах бюджетних призначень

кошти  бюджету Кропивницької 
міської територіальної громади

141019422 грн, у т. ч. по роках:
2023 - 47006474 грн
2024 - 47006474 грн
2025 - 47006,474  грн

10. Керівник Програми Директор департаменту соціальної політики Кропивницької 
міської ради
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  ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комплексна  програма  підтримки  учасників  АТО,  ООС,  бойових  дій  у
зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх
сімей на 2023-2025 роки (далі -  Комплексна програма) - це комплекс заходів,
які  реалізуються  з   метою надання  соціальних,  психологічних,  медичних  та
інших  послуг   учасникам  АТО,  ООС,  бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою
агресією Російської  Федерації  проти України,  осіб,  які  перебувають у складі
добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту
незалежності,  суверенітету,  територіальної  цілісності  України,  але  в
подальшому  не  ввійшли  до  складу  Збройних  Сил  України,  Міністерства
внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших, утворених
відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів,
відповідно до рішень обласної ради, з числа мешканців міста Кропивницького
(далі  -  учасники-добровольці),  сприяння  вирішенню  соціально-побутових
проблем та увічнення пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни.

Програма  спрямована  на  забезпечення  реалізації  законів  України  “Про
статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту”,  “Про  увічнення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років”, “Про жертви
нацистських  переслідувань”,  “Про  поховання  та  похоронну  справу”,  “Про
освіту”,  “Про  загальну  середню  освіту”,  “Про   професійну  (професійно-
технічну) освіту”, “Про громадські об’єднання”, Указу Президента України від
18 березня 2015 року № 150 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту
учасників антитерористичної  операції”, постанов Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 року № 1556 “Деякі питання надання фінансової підтримки
громадським об’єднанням ветеранів”, від 03 березня 2020 року № 166 “Деякі
питання  надання  фінансової  підтримки  громадським  об’єднанням  осіб  з
інвалідністю”  та  є  послідовним  продовженням  Комплексної  програми
підтримки учасників  антитерористичної  операції,  операції  Об’єднаних сил  в
східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки.

ІІІ. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,  НА  
РОЗВ’ЯЗАННЯ    ЯКОЇ     СПРЯМОВАНА  КОМПЛЕКСНА         
                                         ПРОГРАМА                                                             

Поточна ситуація в Україні  зумовлює значне збільшення кількості сімей,
які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та
погіршення   морально-психологічного стану.   Внаслідок тривалого військового
конфлікту  місто  зазнало  людських  втрат.  Родини  залишились  без  дітей,
чоловіків, батьків. Ще більша кількість ветеранів потребує реабілітації у зв’язку
з інвалідністю   та     необхідністю    тривалого    лікування   підірваного
здоров’я.  Найбільшу  загрозу  несуть  посттравматичні  стресові  розлади  як
наслідок участі у бойових діях.

На  час  розроблення  Комплексної  програми  на  обліку  в  єдиному
державному  автоматизованому  реєстрі  осіб,  які  мають  право  на  пільги,
перебуває  6194 особи, із них:



3

особи з інвалідністю внаслідок війни - 714;
учасники бойових дій  - 4505;
особи,  на  яких  поширюється  чинність  Закону  України  “Про  статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, - 975.
Тому виникає необхідність надання додаткових   соціальних    гарантій

громадянам  вищезазначених  категорій,   зокрема,  у  частині  поліпшення  їх
фінансово-матеріального  стану,  забезпечення  потреб  у  соціальному
обслуговуванні та психологічній підтримці. 

Законом  України  “Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального
захисту”  передбачено  право  місцевих  рад  за  рахунок  власних  коштів
встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту. 

Так, за кошти Кропивницької міської територіальної громади у 2022 році
надана  грошова  допомога  громадянам  вищезазначеної  категорії  на  загальну
суму  9762,09 тис. грн, що на  114,6%  більше ніж у 2021 році (загальна сума
грошової допомоги становить 4549,5 тис. грн)  та на 135,5 % ніж у 2020 році
(надана грошова допомога на загальну суму 4144,2 тис. грн).

На  забезпечення  безкоштовним  харчуванням  дітей,  батьки  яких  є
учасниками АТО, ООС, бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації  проти  України,  в  закладах  освіти  міста  з  2020  по  2022  роки
використано кошти у сумі  11251,35 тис. грн.

Закладами  охорони  здоров’я  комунальної  власності  міста  за  рахунок
бюджету  Кропивницької  міської  територіальної  громади надано  медичну
допомогу учасникам АТО, ООС, учасникам бойових дій у зв’язку з військовою
агресією Російської  Федерації  проти України,  членам їх сімей,  членам сімей
загиблих (померлих)  у  2022 році  на загальну суму 1116,4 тис. грн, що на
16,4%  більше  ніж  у  2021  році  (надана  медична  допомога  на  загальну  суму
958,9 тис. грн) та на 45% більше ніж у 2020 році (надана медична допомога на
загальну суму  772,0 тис. грн).

З метою увічнення пам’яті полеглих захисників Батьківщини:
на будівлях 13 загальноосвітніх навчальних закладів  міста встановлено

20  пам’ятних  дощок  загиблим  героям  АТО,  ООС,  які  є  випускниками  цих
закладів;

відкрито  3  меморіальні  дошки  на  приміщеннях,  де  працювали  або
мешкали загиблі учасники АТО, ООС;

перейменовано 43  вулиці, 5 провулків, 1 проїзд та 2 сквери;
щороку  проводиться  робота  щодо  встановлення  додаткових

інформаційних стендів з портретами загиблих героїв на Алеї пам’яті загиблих в
зоні бойових дій військовослужбовців АТО, ООС на території Меморіального
комплексу “Фортечні вали”.

З метою вшанування учасників війни, жертв нацистських переслідувань
за  кошти  Кропивницької  міської  територіальної  громади  громадянам
вищезазначеної категорії  надається грошова допомога до свят. Так, з 2020 по
2022 роки допомога надана на загальну суму 964,0 тис. грн.
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Ефективна  соціальна  політика  щодо  всебічного  вирішення  проблем
ветеранів є можливою лише за умови комплексної взаємодії органів влади та
громадських  об’єднань.  На  сьогодні  громадські  організації  –  це  потужна
організаційна сила, що є своєрідним посередником у донесенні проблем різних
верств населення та визначенні шляхів вирішення суспільно значущих питань.
Взаємодія  органів  влади  з  громадськими   об’єднаннями  соціальної
спрямованості  полягає  в  наданні  їм  фінансової  підтримки  для  стабільності
їхньої діяльності і розвитку, реалізації заходів і проєктів та сприяння втіленню в
життя  різних  ідей.  З  2020  по  2022  роки  за  кошти  Кропивницької  міської
територіальної громади надана фінансова підтримка  громадським  об’єднанням
соціальної спрямованості на загальну суму 620,00 тис. грн.

Враховуючи  вищевикладене,  актуальність  розроблення  і  прийняття
Комплексної  програми  зумовлена  необхідністю  забезпечення  комплексної
підтримки  зазначеної  категорії  людей  та  вшанування  пам’яті  загиблих
(померлих) ветеранів війни. 

  ІV. МЕТА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Метою Комплексної  програми є  підвищення рівня  соціального  захисту
учасників   АТО,  ООС,  бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації  проти України та  членів  їх  сімей шляхом надання інформаційно -
правової,  медичної,  соціальної,  психологічної,  матеріальної  допомоги,
здійснення  професійної  підготовки  (перепідготовки),  надання  оздоровчих
послуг,  впровадження  ефективного  механізму  забезпечення  їх  всіма  видами
соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством України.

              V. НАПРЯМИ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО 
             РЕАЛІЗАЦІЇ   КОМПЛЕКСНОЇ  ПРОГРАМИ

Реалізація  Програми  проводиться  шляхом  фінансування  відповідно  до
чинного  законодавства  за  рахунок  бюджету  Кропивницької  міської
територіальної громади та інших джерел фінансування згідно з заходами, що
додаються. 

Пріоритетними напрямами Комплексної програми є: 
організаційно-правове забезпечення учасників   АТО,  ООС,  бойових дій

у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх
сімей;

соціальна підтримка громадян вищезазначеної категорії;
вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни;
підтримка діяльності громадських об’єднань соціальної спрямованості.
Основні завдання Комплексної програми: 
надання   грошової  допомоги   ветеранам  війни,    учасникам    АТО,

ООС, бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти
України та членам їх сімей,   у тому числі   членам сімей  загиблих    (померлих)
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учасників  АТО,  ООС,    бойових дій   у   зв’язку   з    військовою  агресією
Російської Федерації проти України;

надання ветеранам війни, учасникам АТО, ООС,   бойових дій у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерації проти України та членам їх сімей, у
тому числі членам сімей загиблих  (померлих) учасників АТО, ООС,   бойових
дій   у   зв’язку   з  військовою  агресією Російської  Федерації  проти  України
комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; 

забезпечення  потреб  у  медичному  обслуговуванні,  реабілітації  та
підтримання  рівня  здоров'я  учасників  АТО,   ООС,  бойових  дій  у  зв’язку  з
військовою агресією Російської Федерації проти України; 

забезпечення  безкоштовного  харчування  у  дошкільних  та
загальноосвітніх  навчальних  закладах  міста  дітей  учасників  АТО,  ООС,
бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
та їх оздоровлення;

надання  учасникам  АТО,  ООС,    бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою
агресією  Російської  Федерації  проти  України та  членам  сімей  загиблих
(померлих) земельних ділянок із запасу державної (комунальної ) власності для
будівництва та   обслуговування житлового будинку, господарських будівель;

надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;
створення  сприятливих  умов  для  діяльності  громадських  об’єднань

соціальної  спрямованості,  надання  їм  фінансової  підтримки  на  реалізацію
проєктів, які відповідають напрямкам і завданням, визначеними пріоритетними
для міста Кропивницького, та для здійснення їхньої статутної діяльності;

вшанування пам'яті загиблих учасників АТО, ООС,   бойових дій у зв’язку
з військовою агресією Російської Федерації проти України. 

                     
                                 VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання  визначених  Комплексною  програмою  заходів  підвищить
рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний  мікроклімат в
родинах  сімей  загиблих  (померлих),  постраждалих  учасників  АТО,   ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою  агресією  Російської  Федерації  проти
України, ветеранів війни. Дасть можливість сім'ям отримати соціальні послуги,
додаткові  адресні допомоги та соціальні гарантії,  сприятиме вирішенню інших
соціально-побутових питань.  

                                 VІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Фінансове забезпечення  Комплексної програми здійснюється за рахунок
коштів  бюджету  Кропивницької  міської  територіальної  громади  в  межах
видатків,  затверджених  рішенням  міської  ради  про  міський  бюджет  на
відповідний бюджетний період.

Обсяг  фінансування  Комплексної  програми  визначається  щороку,
виходячи з заходів відповідно до додатка до Комплексної програми.
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                            VІІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА
                              ХОДОМ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ                 

           ПРОГРАМИ

Реалізацію  Комплексної  програми  планується  здійснити  шляхом
виконання заходів  щодо  підтримки   учасників  та членів їх сімей. 

Виконавцями Програми є: 
виконавчі органи міської ради; 
Кропивницький міський центр соціальних служб;
комунальне підприємство “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат

комунально-побутового обслуговування”. 
Основними  напрямками  контролю  за  виконанням  Комплексної

програми є: 
щоквартальна  звітність  виконавчих  органів  міської  ради,  підприємств

та організацій, визначених   виконавцями  Комплексної програми, яка надається
до  департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради міської ради
до   05 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

здійснення  аналізу  стану  виконання  Комплексної  програми
департаментом  соціальної  політики  Кропивницької  міської  ради  та
інформування з цього питання департаменту з питань економічного розвитку,
торгівлі  та  інвестицій  Кропивницької  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. 

Директор департаменту 
соціальної політики                                                                     Юлія ВОВК



Додаток
до Комплексної програми підтримки 
учасників АТО, ООС, бойових дій у зв’язку з 
військовою агресією Російської Федерації проти 
України та членів їх сімейна 2023-2025 роки

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ
Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України та  членів їх сімей на 2023-2025 роки

№
з/п

Назва напряму
реалізації

(пріоритетні
завдання)

Виконавці Перелік заходів Термін
виконання

заходу

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансування
(вартість), 

тис. грн, у тому
числі

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Організаційно-
правове

забезпечення 

Департамент
соціальної
політики

1.1. Продовження формування єдиного
реєстру  осіб  та  обліку    одержувачів 
послуг і допомог, наданих з бюджетів 
усіх  рівнів   та  інших  джерел   фінан-
сування

2023-2025 - - Моніторинг  стану
соціальної підтримки
учасників  АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з
військовою  агресією
Російської  Федерації
проти України  

Кропивницький
міський центр

соціальних служб,
департамент
соціальної
політики

1.2.  Визначення  соціально-побутових
потреб  сімей  загиблих,  військовопо-
лонених,  зниклих   безвісти,   постра-
ждалих  учасників  АТО,  ООС,
бойових дій  у  зв’язку   з  військовою
агресією  Російської  Федерації  проти
України   (заповнення  соціального
паспорта)

2023-2025 - - Задоволення  соціально-
побутових  потреб  сімей
учасників  АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з
військовою  агресією
Російської  Федерації
проти України  

Відділ по роботі із
засобами масової

міської інформації,
виконавчі органи  

Кропивницької
міської ради 

1.3.  Висвітлення  в  засобах  масової
інформації  заходів,   спрямованих  на
підтримку  учасників  АТО,  ООС,
бойових дій   у зв’язку     з військовою
агресією  Російської  Федерації  проти
України   та членів їх сімей

2023-2025 - - Отримання  інформації
про  стан  реалізації
заходів  Комплексної
програми 
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Соціальна
підтримка

учасників АТО,
ООС,  бойових дій

у зв’язку з
військовою

агресією
Російської

Федерації проти
України   та

членів їх сімей

Департамент
соціальної
політики

2.1.  Надання  одноразової  грошової
допомоги  постраждалим,  які  брали
(беруть)  участь  у  бойових  діях  або
забезпечували  (забезпечують)
здійснення  заходів  з  національної
безпеки  і  оборони,  відсічі  і
стримування збройної агресії, членам
сімей  загиблих  (померлих),
військовополонених  та  зниклих
безвісти

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 8020,00
2024 -  8020,00
2025 -  8020,00

Матеріальна  підтримка
учасників  АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з
військовою  агресією
Російської  Федерації
проти  України  та  їх
сімей

Департамент
соціальної
політики

2.1.1.  Надання  одноразової  грошової
допомоги сім’ям загиблих (померлих)
учасників  АТО,  ООС,  учасників-
добровольців  та  пораненим
учасникам  АТО,  ООС,  учасникам-
добровольцям

2023-2025 Обласний бюджет В межах
бюджетних
призначень

Матеріальна  підтримка
сімей  загиблих  (померлих)
учасників  АТО,  ООС,
учасників-добровольців  та
поранених  учасників  АТО,
ООС,  учасників-
добровольців

Департамент
соціальної
політики

2.2.  Надання  щомісячної  грошової
допомоги  членам  сімей  загиблих
(померлих),  військовополонених  та
зниклих  безвісти  учасників  АТО,
ООС,  бойових  дій  у  зв’язку  з
військовою  агресією  Російської
Федерації  проти  України    для
вирішення  соціально-побутових
питань

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 4056,00
2024 - 4056,00
2025 - 4056,00

Матеріальна  підтримка
сімей  загиблих
(померлих),  військово-
полонених  та  зниклих
безвісти         учасників
АТО,  ООС,  бойових дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації проти України

Департамент
соціальної
політики

2.3.  Надання  щомісячної  грошової
допомоги дітям загиблих (померлих),
військовополонених  та  зниклих
безвісти  учасників  АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою
агресією  Російської  Федерації  проти
України

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 6570,00
2024 - 6570,00
2025 - 6570,00

Матеріальна  підтримка
сімей  загиблих
(померлих),  військово-
полонених  та  зниклих
безвісти    учасників  АТО,
ООС, бойових дій у зв’язку
з  військовою  агресією
Російської Федерації проти
України
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8

Департамент
соціальної
політики

2.4.1.  Одноразова  щорічна  допомога
дітям загиблих (померлих)  учасників
АТО,  ООС,  смерть  яких  пов'язана  з
захворюванням,  пораненням,
контузією, отриманих під час участі в
АТО, ООС

2023-2025 Обласний бюджет В межах
бюджетних
призначень

Матеріальна  підтримка
дітей  загиблих  (померлих)
учасників  АТО,  ООС,
смерть  яких  пов'язана  з
захворюванням,  поранен-
ням,  контузією,  отриманих
під час участі в  АТО, ООС

Департамент
соціальної
політики

2.5.   Надання  грошової  допомоги
членам  сімей  загиблих  (померлих)
учасників  АТО,  ООС,  бойових дій у
зв’язку  з  військовою  агресією
Російської  Федерації  проти  України
для встановлення  пам'ятників

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 4208,00
2024 -  4208,00
2025 -  4208,00

Матеріальна  підтримка
учасників  АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з
військовою  агресією
Російської  Федерації
проти України  

Департамент
соціальної
політики

2.6. Відшкодування додаткових витрат
на  поховання  загиблих  (померлих)
учасників  АТО,  ООС,  бойових дій  у
зв’язку  з  військовою  агресією
Російської  Федерації  проти  України,
придбання квіткової продукції 

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 497,75
(409,25; 88,5)

2024 - 497,75
(409,25; 88,5)

2025 -  497,75
(409,25; 88,5)

Матеріальна  підтримка
сімей  загиблих
(померлих),  військово-
полонених  та  зниклих
безвісти         учасників
АТО,  ООС,  бойових дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації  проти України 

Департамент
соціальної
політики

2.7. Забезпечення придбання подарун-
ків  до  Міжнародного  дня  захисту
дітей,  новорічних  свят  та  шкільного
приладдя до Дня знань  для  вручення
дітям  загиблих  (померлих),
військовополонених  та  зниклих
безвісти  учасників  АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою
агресією  Російської  Федерації  проти
України  

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 96,4
(56,5; 6,0; 33,9)

2024 - 96,4
(56,5; 6,0; 33,9)

2025 - 96,4
(56,5; 6,0; 33,9)

Підтримка  членів  сімей
загиблих  (померлих),
військовополонених  та
зниклих безвісти учасників
АТО,  ООС,  бойових дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації           проти
України 

Управління молоді
та спорту

2.8.   Забезпечення         безкоштовним 
оздоровленням  (відпочинком)  дітей  учасників
АТО,  ООС,  бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою
агресією    Російської Федерації проти
 України   

Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 663,00
2024 - 663,00
2025 - 663,00

Поліпшення  фізичного
та  психологічного  стану
дітей



                     4 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8

Управління освіти 2.9.  Забезпечення організації безкош-
товного  одноразового  харчування  в
закладах  загальної  середньої  освіти
для  учнів  1-4  класів  (сніданок),
дворазового харчування для учнів 1-4
класів,  які  зараховані  до  груп
продовженого  дня  (сніданок,  обід),
одноразового  харчування  для  5-11
класів  (сніданок)  та  учнів
професійно-технічних закладів освіти
(обід),  один  із  батьків  яких  загинув
(пропав  безвісти),  помер  під  час
захисту незалежності та суверенітету
України, потрапив у полон чи отримав
інвалідність  під  час  участі  в  АТО,
ООС,  бойових  діях  у  зв’язку  з
військовою  агресією  Російської
Федерації  проти  України,   діти
померлого  учасника    АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою
агресією  Російської  Федерації  проти
України

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023- 11002,30
2024 - 11002,30
2025 - 11002,30

 

Поліпшення  соціальної
підтримки сімей учасників
АТО,  ООС,  бойових  дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації         проти
України 

Управління освіти 2.10.  Забезпечення  організації
безкоштовного триразового
харчування  для  вихованців  закладів
дошкільної  освіти,    один  із  батьків
яких загинув (пропав безвісти), помер
під  час  захисту  незалежності  та
суверенітету      України, потрапив у
полон чи отримав інвалідність під час
участі  в   АТО, ООС,  бойових діях у
зв’язку  з  військовою  агресією
Російської  Федерації  проти  України,
діти померлого учасника АТО, ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою
агресією  Російської  Федерації  проти
України 

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 6842,55
2024 - 6842,55
2025 - 6842,55

Поліпшення  соціальної
підтримки сімей учасників
АТО,  ООС,  бойових  дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації         проти
України 

Управління
освіти,

управління
молоді та спорту

2.11.  Забезпечення   першочергового
охоплення дітей учасників АТО, ООС,
бойових   дій   у  зв’язку  з військовою
агресією Російської Федерації проти

2023-2025 - - Поліпшення  соціальної
підтримки  сімей
учасників  АТО,  ООС,
бойових    дій   у   зв’язку  з
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України  позакласною  та  позашкіль-
ною роботою  

військовою  агресією
Російської  Федерації
проти України 

Управління  молоді
та  спорту,
управління освіти,

2.12.  Забезпечення  безкоштовним
навчанням  дітей  учасників  АТО,
ООС,  бойових  дій  у  зв’язку  з
військовою  агресією  Російської
Федерації  проти  України  в
комунальних  закладах  позашкільної
освіти  (дитячо-юнацькі  клуби,
дитячо-юнацькі спортивні школи)

2023-2025 - - Поліпшення  соціальної
підтримки сімей учасників
АТО,  ООС,  бойових  дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації проти України 

Управління
культури і туризму

2.13.   Надання  пільг  по  оплаті  за
навчання  у  школах  естетичного
виховання  для  дітей  загиблих
учасників  АТО,  ООС,  бойових  дій у
зв’язку  з  військовою  агресією
Російської Федерації проти України:
у розмірі 100%, для   дітей   учасників
АТО,  ООС,  бойових  дій  у  зв’язку  з
військовою  агресією  Російської
Федерації проти України;
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) 

2023-2025 - - Поліпшення  соціальної
підтримки сімей учасників
АТО,  ООС,  бойових  дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації    проти України 

Управління
культури і туризму

2.14.  Надання  100  %  пільг
користувачам бібліотек членам сімей
учасників  АТО,  ООС,  бойових  дій у
зв’язку  з  військовою  агресією
Російської  Федерації проти України 

2023-2025 - - Поліпшення  соціальної
підтримки сімей учасників
АТО, ООС,  бойових  дій у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації проти України

Управління
культури і туризму

2.15.  Безкоштовне  відвідування  міських
музеїв  членами  сімей  учасників  АТО,
ООС,  бойових  дій у зв’язку з військовою
агресією  Російської  Федерації  проти
України

2023-2025 - - Поліпшення  соціальної
підтримки сімей учасників
АТО, ООС,  бойових  дій у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації     проти України 
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Управління
охорони здоров’я

2.16.  Забезпечення  продуктами
харчування,  лікарськими  засобами  та
виробами  медичного  призначення
учасників  бойових  дій  в  АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою
агресією  Російської  Федерації  проти
України   та  членів  їх  сімей,  осіб  з
інвалідністю внаслідок війни  та членів їх
сімей,  а  також  членів  сімей  загиблих
учасників бойових дій   в   АТО,   ООС,
у зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації  проти  України  у  разі
стаціонарного лікування

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 259,20
2024 - 259,20
2025 - 259,20

Забезпечення  потреб  у
медичному   обслуго-
вуванні  та  підтримання
рівня  здоров'я  учасників
АТО,  ООС,   бойових дій у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації проти України

Управління
охорони здоров’я

2.17. Забезпечення безоплатного відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у
разі  амбулаторного  лікування  учасників
бойових дій       в   АТО,   ООС, у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерації
проти України     та     членів їх сімей, осіб
з інвалідністю внаслідок війни, членів їх
сімей,  членів  сімей  загиблих незалежно
від  розміру  середньомісячного  доходу
сім’ї

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 311,10
2024 - 311,10
2025 - 311,10

Забезпечення  потреб  у
медичному  обслуговуванні
та  підтримання  рівня
здоров'я  учасників  АТО,
ООС,    бойових  дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації проти України

Управління
охорони здоров’я

2.18  Проведення  щорічного  медичного
обстеження  і  диспансеризації  учасників
бойових  дій  в  АТО,  ООС,  у
зв’язку   з  військовою    агресією
Російської Федерації проти України та
членів  їх  сімей,  осіб  з  інвалідністю
внаслідок війни та членів їх сімей, а
також  членів  сімей  загиблих
учасників бойових дій в АТО, ООС,  у
зв’язку  з  військовою  агресією
Російської Федерації проти України 

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної 

громади

2023 - 79,10
2024 - 79,10
2025 - 79,10

Забезпечення  потреб  у
медичному  обслуговуванні
та  підтримання  рівня
здоров'я  учасників  АТО,
ООС,    бойових  дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації проти України

Управління
охорони здоров’я

2.19. Забезпечення дітей віком до 3-х
років  та  від  3-х  до  6-ти  років
лікарськими  засобами  безкоштовно
або  на  пільгових  умовах  у  разі
амбулаторного лікування (батьки яких
є: учасниками   бойових дій в  АТО,
ООС, у зв’язку з військовою агресією
Російської Федерації проти    України 

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 2,70
2024 - 2,70
2025 - 2,70

Забезпечення  потреб  у
медичному  обслуговуванні
та  підтримання  рівня
здоров'я  учасників  АТО,
ООС,    бойових  дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації проти України
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особами  з  інвалідністю  внаслідок
війни  та  загиблими  учасниками
бойових дій в АТО, ООС,  у зв’язку з
військовою  агресією  Російської
Федерації проти України 

Управління
охорони здоров’я

2.20.  Забезпечення  безкоштовним
зубопротезуванням  (у  тому   числі
протезування  із  дорогоцінних
металів) та  лікуванням
стоматологічних  захворювань
учасників бойових дій в АТО, ООС, у
зв’язку  з  військовою  агресією
Російської Федерації проти України та
членів   їх  сімей,  осіб   з інвалідністю
внаслідок війни та членів їх сімей, а
також  членів  сімей  загиблих
учасників бойових дій    в АТО, ООС,
у    зв’язку    з військовою агресією
Російської Федерації проти України

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 950,00
2024 - 950,00
2025 - 950,00

Забезпечення  потреб  у
медичному  обслуговуванні
та  підтримання  рівня
здоров'я  учасників  АТО,
ООС,    бойових  дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації проти України

Департамент
соціальної
політики

2.20.1.  Компенсація  за  проведення
зубопротезування   учасникам  АТО,
ООС,  учасникам  війни,  з  числа
учасників АТО,   ООС, постраждалим
учасникам  Революції  Гідності,
учасникам-добровольцям,  членам
сімей загиблих (померлих) учасників
АТО,  ООС,  смерть  яких  пов'язана  з
захворюванням,  пораненням
контузією,   отриманих під   час участі
в    АТО,  ООС

2023-2025 Обласний бюджет В межах
бюджетних
призначень

Забезпечення  потреб  у
медичному  обслуговуванні
та  підтримання  рівня
здоров'я  учасників  АТО,
ООС,    бойових  дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації проти України

Департамент
соціальної
політики

2.22.  Надання  послуг  з  санаторно-
курортного  лікування,  психологічної
реабілітації  та  професійної  адаптації
учасникам  бойових  дій,  особам  з
інвалідністю  внаслідок  війни,
учасникам  війни,  з  числа  учасників
АТО, ООС та постраждали учасникам
Революції Гідності

2023-2025 Державний бюджет - Забезпечення  санаторно-
курортним  лікуванням
учасників  АТО,  ООС,
бойових   дій  у  зв’язку  з
військовою  агресією
Російської Федерації проти
України, стабілізація  їх
психологічного здоров’я,
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підвищення   конкуренто-
спроможності   на  ринку
праці  шляхом  професійної
адаптації  учасників  АТО,
ООС,  бойових   дій  у
зв’язку  з    військовою
агресією  Російської
Федерації   проти України 

Департамент
соціальної
політики

2.23.  Забезпечення   виплати ветера-
нам   війни  щорічної  одноразової
матеріальної допомоги до 05    травня

2023-2025 Державний бюджет - Виплата одноразової
матеріальної  допомоги  до
05 травня

Департамент
соціальної
політики

2.24.  Забезпечити  надання ветеранам
війни  пільг  на  житлово-комунальні
послуги  та  на  придбання  твердого
палива та скрапленого газу

2023-2025 Державний бюджет - Надання  пільг  ветеранам
війни  відповідно  до
чинного законодавства

Департамент
соціальної
політики

2.25.   Організація сімейного     відпо-
чинку  демобілізованих  учасників
АТО,  ООС,  у  тому  числі:  осіб  з
інвалідністю внаслідок  війни,  членів
сімей загиблих (померлих) учасників
АТО, ООС,  яким встановлено статус
відповідно  до  статті  10  Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії  їх  соціального  захисту»,
учасників  війни  з  числа  учасників
АТО,  ООС,  постраждалих  учасників
Революції  Гідності   та  учасників-
добровольців  базах відпочинку 

2023-2025 Обласний бюджет - Надання  послуги
сімейного  відпочинку
учасникам  АТО,  ООС,
бойових  дій   у зв’язку з
військовою     агресією
Російської  Федерації
проти  України,
постраждалих  учасників
Революції  Гідності    та
учасників-добровольців та
членам  їх сімей

Департамент
соціальної
політики

2.26.    Організація санаторно-курорт-
ного  лікування  за  медичними
показаннями  демобілізованих
учасників  АТО,  ООС,  у  тому  числі
осіб з інвалідністю внаслідок війни,
членів  сімей  загиблих  (померлих)
учасників  АТО,  ООС,  яким
встановлено  статус  відповідно  до
статті 10 Закону України “Про статус
ветеранів  війни,  гарантії
їх   соціального захисту”,     учасників

2023-2025 Обласний бюджет - Забезпечення  санаторно-
курортним  лікуванням
учасників АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з
військовою  агресією
Російської        Федерації
проти  України,
постраждалих  учасників
Революції  Гідності  та
учасників-добровольців
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3.

 війни, з числа учасників АТО, ООС,
постраждалих  учасників  Революції
Гідності та  учасників-добровольців 

 

Кропивницький
міський центр

соціальних служб

2.27.  Забезпечення  соціальним
супроводом  учасників  АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою
агресією  Російської  Федерації  проти
України   після  повернення  із  зони
АТО, ООС

2023-2025 - - Надання соціальних послуг

Кропивницький
міський центр

соціальних служб

2.28.  Забезпечення  соціальним
супроводом  сімей  учасників  АТО,
ООС,  бойових  дій  у  зв’язку  з
військовою  агресією  Російської
Федерації проти України 

2023-2025 - - Надання соціальних послуг

Управління
земельних

відносин та
охорони

навколишнього
природного
середовища

2.29. Надання членам сімей загиблих
земельних  ділянок  із  запасу
державної  (комунальної)  власності
для  будівництва  та  обслуговування
житлового  будинку,  господарських
будівель  і  споруд  (присадибна
ділянка),  ведення  садівництва  та
індивідуального дачного будівництва

2023-2025 - - Поліпшення  соціально-
побутових  умов
проживання сімей

Департамент
соціальної
політики

2.30.  Створення  та  забезпечення
діяльності  Комунальної   установи
“Кропивницький  міський  центр
комплексної  реабілітації  ветеранів
війниі”  Кропивницької  міської  ради,
виготовлення  проєктно-кошторисної
документації 

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

В межах
бюджетних
призначень

Забезпечення  діяльності
комунальної  установи,
цільовим  призначенням
якої  є  здійснення
комплексу  реабілітаційних
заходів

 Вшанування
пам’яті загиблих

(померлих)
ветеранів війни

Департамент
соціальної
політики

3.1.  Надання  грошової  допомоги
членам  сімей  загиблих  (померлих),
військовополонених  та  зниклих
безвісти    учасників   АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою
агресією  Російської  Федерації  проти
України    до  Дня    незалежності
України   та  Дня  захисника  та
захисниць України               

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 -  1352,00
    2024 - 1352,00
    2025 - 1352,00

Матеріальна  підтримка
сімей загиблих (померлих),
військовополонених  та
зниклих  безвісти
учасників  АТО,  ООС,
бойових  дій  у  зв’язку
з    військовою   агресією
Російської  Федерації
проти України 
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8

Департамент
соціальної
політики

3.1.1.   Надання   грошової   допомоги 
до свят ветеранам війни,        жертвам
нацистських переслідувань, придбан-
ня квіткової продукції, поштовий збір

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 -  380,00
(258,0; 120,98;

1,02)

2024 -   380,00
(258,0; 120,98;

1,02)

2025 -  380,00
(258,0; 120,98;

1,02)

Забезпечення  вшанування
ветеранів  війни,  жертв
нацистських    переслі-
дувань     відповідно  до
законів  України  “Про
статус  ветеранів  війни,
гарантії  їх  соціального
захисту”,  “Про  жертви
нацистських  переслі-
дувань”,  “Про  увічнення
перемоги над нацизмом  у
Другій світовій війні 1939-
1945  років”,  забезпечення
проведення  заходів  з
нагоди  Дня  визволення
міста  від  фашистських
загарбників,  Дня
вшанування  учасників
бойових  дій  на  території
інших  держав,  Дня
Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні,  Дня
скорботи,  Дня  партиза-
нської  слави,  Дня
ветерана,  Дня  визволення
України  від  фашистських
загарбників

Департамент
соціальної
політики,
управління  освіти,
управління  молоді
та  спорту,
управління
культури і туризму

3.2.  Вшанування  пам'яті  загиблих
учасників  АТО,  ООС,  бойових  дій у
зв’язку  з  військовою  агресією
Російської Федерації проти   України
під  час  проведення  міських  заходів
щодо  відзначення  Дня  державності
України, Дня  захисника та захисниць
України,  Дня  пам’яті  захисників
України, які  загинули в        боротьбі

2023-2025 Бюджет
Кропивницької
міської
територіальної
громади

2023  - 1431,374
(34,0; 307,5; 
427,55; 662,324)

2024 -   1431,374
(34,0; 307,5;

427,55; 662,324)

2025 -  1431,374
(34,0; 307,5;

427,55; 662,324)

Вшанування  пам'яті
загиблих  учасників
АТО,  ООС,  бойових
дій    у зв’язку з військовою
агресією Російської
Федерації  проти
України 
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8

за  незалежність,   суверенітет   і
територіальну  цілісність  України,
придбання  друкованої  та   квіткової
продукції,   державних  прапорів  та
флагштоків 

Управління освіти,
управління  молоді
та спорту

3.3.  Проведення  лінійок  та  уроків
пам'яті,  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 

2023-2025 - - Патріотичне  виховання
молоді

Управління
культури і туризму

3.4. Розгляд пропозицій громадськості
щодо    перейменування  вулиць,
парків,  скверів  з  метою  увічнення
пам'яті про загиблих героїв 

2023-2025 - - Вшанування  пам'яті
загиблих  учасників  АТО,
ООС,   бойових дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації проти України 

Департамент
соціальної
політики,

управління
транспорту та

зв’язку

3.5.  Забезпечення  перевезення
учасників  АТО,  ООС,  бойових  дій у
зв’язку  з  військовою  агресією
Російської  Федерації  проти  України,
членів  сімей  загиблих  для  участі  в
заходах,  присвячених
вшануванню  пам’яті  загиблих
учасників  АТО, ООС, бойових  дій у
зв’язку  з  військовою  агресією
Російської  Федерації  проти  України
та інших заходах

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної 

громади

2023 - 30,00
2024 - 30,00
2025 - 30,00

Вшанування  пам'яті
загиблих  учасників  АТО,
ООС,   бойових  дій  у
зв’язку  з     військовою
агресією  Російської
Федерації проти України 

Департамент
соціальної
політики,

управління
культури і туризму

3.6. Привітання членів сімей загиблих
(померлих),  військовополонених  та
зниклих  безвісти  учасників  АТО,
ООС,  бойових  дій  у  зв’язку  з
військовою  агресією  Російської
Федерації   проти          України з
нагоди   Дня  матері,       Дня батька,
придбання  друкованої  та  квіткової
продукції

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 105,00
(72,00;33,00)

2024 - 105,00
(72,00;33,00)

2025 - 105,00
(72,00;33,00)

Вшанування  пам'яті
загиблих  учасників  АТО,
ООС,   бойових  дій  у
зв’язку  з  військовою
агресією  Російської
Федерації проти України 
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4.  Підтримка
діяльності

громадських
об’єднань
соціальної

спрямованості

Департамент
соціальної
політики

4.  Надання  фінансової  підтримки
громадським об’єднанням соціальної
спрямованості

2023-2025 Бюджет
Кропивницької

міської
територіальної

громади

2023 - 150,00   

2024 - 150,00
2025 - 150,00

Забезпечення  виконання
законів  України  “Про
статус  ветеранів  війни,
гарантії  їх  соціального
захисту”,  “Про  основи
соціальної  захищеності
осіб  з  інвалідністю  в
Україні”

Всього 2023 - 47006,474
2024 - 47006,474
2025 - 47006,474 

Директор  департаменту   
соціальної політики                                                                                                                                                          Юлія ВОВК  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення    Кропивницької   міської   ради    “Про    затвердження

Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх сімей на

2023-2025 роки

1. Нормативно-правове регулювання

Даний  проєкт  рішення  розроблено  відповідно  до  статей 46,  143,  144
Конституції  України,  статті  26,  підпункту  1  пункту “а”  статті  34  Закону України
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  пункту  3 частини  першої  статті  91
Бюджетного кодексу України, підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2022 року № 252 “Деякі питання формування та виконання
місцевих бюджетів у період воєнного стану”

2. Обгрунтування необхідності прийняття проєкту рішення

Поточна ситуація в Україні  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  ветеранам війни,   учасникам   АТО,  ООС,
бойових дій у зв’язку з  військовою агресією Російської Федерації проти України,
членів  їх  сімей,  сімей  загиблих (померлих)  учасників  АТО,  ООС,  бойових дій  у
зв’язку  з  військовою  агресією  Російської  Федерації  проти  України,  зокрема,  у
частині  поліпшення  фінансово-матеріального  стану  зазначених  категорій  осіб,
забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці. У
зв’язку  із  закінченням  терміну  дії  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та
членів їх сімей на 2017-2022 роки у 2022 році департаментом соціальної політики
Кропивницької міської ради підготовлено проєкт Комплексної програми підтримки
учасників  АТО,  ООС,  бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою  агресією  Російської
Федерації  проти  України,  членів  їх  сімей,  сімей  загиблих  (померлих)  учасників
АТО, ООС, бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти
України  та вшанування пам’яті загиблих (померлих) на 2023-2025 роки.  

3. Ціль прийняття проєкту рішення

Метою  Комплексної  програми  є  підвищення  рівня  соціального  захисту
учасників  АТО,   ООС,   бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою агресією Російської
Федерації  проти  України  та  членів  їх  сімей  шляхом  надання  інформаційно  -
правової,  медичної,  соціальної,  психологічної,  матеріальної  допомоги,  здійснення
професійної  підготовки  (перепідготовки),  надання  оздоровчих  послуг,
впровадження ефективного механізму забезпечення     їх всіма видами соціальних
гарантій, передбачених чинним законодавством України.

Основними завдання Комплексної програми: 
надання    грошової   допомоги   ветеранам  війни, учасникам АТО, ООС,   

бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та
членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих  (померлих) учасників АТО,
ООС,   бойових дій  у  зв’язку  з   військовою  агресією Російської Федерації проти
України;
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надання ветеранам війни, учасникам АТО, ООС,   бойових дій у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерації проти України та членам їх сімей, у
тому числі членам сімей загиблих  (померлих) учасників АТО, ООС,   бойових
дій   у   зв’язку   з  військовою  агресією Російської  Федерації  проти  України
комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; 

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня
здоров'я  учасників АТО,  ООС, бойових дій у зв’язку з військовою агресією
Російської Федерації проти України; 

забезпечення  безкоштовного  харчування  у  дошкільних  та
загальноосвітніх  навчальних  закладах  міста  дітей  учасників  АТО,  ООС,
бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
та їх оздоровлення;

надання  учасникам  АТО,  ООС,    бойових  дій  у  зв’язку  з  військовою
агресією  Російської  Федерації  проти  України та  членам  сімей  загиблих
(померлих) земельних ділянок із запасу державної (комунальної ) власності для
будівництва та   обслуговування житлового будинку, господарських будівель;

створення  сприятливих  умов  для  діяльності  громадських  об’єднань
соціальної  спрямованості,  надання  їм  фінансової  підтримки  на  реалізацію
проєктів, які відповідають напрямкам і завданням, визначеними  пріоритетними
для міста Кропивницького, та для здійснення їхньої статутної діяльності;

вшанування пам'яті загиблих учасників АТО, ООС,   бойових дій у зв’язку
з військовою агресією Російської Федерації проти України. 

4.  Результати  розгляду  на  постійних  комісіях  та  виконавчим
комітетом

Планується розгляд  даного  проєкту  рішення  на  засіданні  Виконавчого
комітету Кропивницької міської ради та  на постійних комісіях. 

5. Фінансово-економічне обгрунтування проєкту рішення

Фінансове забезпечення  Комплексної програми здійснюється за рахунок
коштів  бюджету  Кропивницької  міської  територіальної  громади  в  межах
видатків,  затверджених  рішенням  міської  ради  про  міський  бюджет  на
відповідний  бюджетний  період.  Обсяг  фінансування  Комплексної  програми
визначається щороку, виходячи з заходів відповідно до додатка до Комплексної
програми.

Директор департаменту
соціальної політики                                                                   Юлія ВОВК


