
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                               с.Судилків                                № 2 

 

Про Програму соціальної підтримки 

осіб, які беруть (брали) участь в 

антитерористичній операції - операції 

об’єднаних сил та членів їх сімей, які 

проживають на території 

Судилківської сільської ради на 2021 

рік 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

охорони здоров’я та соціального захисту населення, сільська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про виконання Програми соціальної підтримки осіб, які  беруть 

(брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які проживають на 

території Судилківської сільської ради на2020 рік взяти до відома (додається).  

2. Затвердити Програму соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в 

антитерористичній операції – операції об’єднаних сил  та членів їх сімей, які проживають 

на території Судилківської сільської ради на 2021 рік (додається) . 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення (голова комісії Леся Кордас). 

 

 

Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 



Додаток  

до рішення  Судилківскої сільської 

ради VIII cкликання від 24.12.2020 

року № 2 

 

Інформація про виконання Програми соціальної підтримки осіб,  

які  беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які 

проживають на території Судилківської сільської ради на 2020рік 

 

Рішенням 51 від 24.12.2020 року №8 затверджена Програма соціальної підтримки 

осіб, які  беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які 

проживають на території Судилківської сільської ради на 2020 рік. Програма діяла на 

території населених пунктів сільської ради у 2020 році.  

На виконання завдань Програми  у 2020 році виконавчим комітетом здійснювались 

заходи, а саме: 

- надавалась  одноразова матеріальна допомога особам, які беруть (брали) участь 

в АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали 

участь в АТО,  і які проживають на території Судилківської сільської ради; 

- надавалась щорічна разова грошова допомога учасникам АТО до Дня пам’яті та 

примирення; 

-  виділялись земельні ділянки для індивідуального садівництва  та ведення 

особистого сільського господарства особам, які беруть (брали) участь в АТО; 

-  безоплатним харчуванням були забезпечені вихованців дошкільних навчальних 

закладів та учні загальноосвітніх навчальнихзакладів громади  з числа дітей, 

батьки яких брали участь в АТО або загинули (померли) під час участі в АТО; 

Фінансування заходів по  виконанню  Програми здійснювалося  за рахунок коштів 

сільськогобюджету і становили 109500,00 грн.  

 

 

Головний бухгалтер                                                        Олена ЛАБУНЕЦЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  Судилківскої сільської 
ради VIII cкликання від 24.12.2020 
року № 2 
 

Програмасоціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній 

операції – операції об’єднаних сил  та членів їх сімей, які проживають на території 

Судилківської сільської ради на 2021 рік 

Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада 

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада 

4. Учасники програми Судилківська сільська рада, громадяни 

України, які беруть (брали) участь в АТО-

ООС  та члени  їх сімей, що проживають на 

території сільської ради 

5. Термін реалізації програми 2021рік 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього тис.грн 

550,0 

 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету  

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені чинним 

законодавством. 

Загальні положення 
Комплексна програма соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в 

антитерористичній операції – операції об’єднаних сил  та членів їх сімей, які проживають 

на території Судилківської сільської ради (далі – Програма) – це комплекс заходів, які 

реалізовуватимуться з метою надання соціальних, медичних, психологічних та юридичних 

послуг громадянам, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції на сході 

України (далі – АТО), та операції об’єднаних сил (далі – ООС) та членів їх сімей, у тому 

числі членів сімей загиблих (померлих), осіб які брали участь в АТО-ООС. 

Враховуючи ситуацію, яка склалась на сході України виникає необхідність надання 

додаткових соціальних гарантій особам, які беруть (брали) участь в АТО-ООС, членам їх 

сімей, а також членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО-ООС, 

зокрема у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб. 
У рамках Програми передбачається надання допомоги військовослужбовцям 

(резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 

України, Державної прикордонної служби України, особам рядового, начальницького 



складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ України, 

Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, які  захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в АТО-ООС, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО-ООС, працівникам підприємств, 

установ, організацій, які залучалися та брали (беруть) безпосередню участь в АТО-ООС, а 

також членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО-

ООС. 

 

Мета Програми  
Метою Програми є надання комплексної допомоги особам, які беруть (брали) 

участь в АТО-ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали 

участі в АТО-ООС, підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки 

осіб, які беруть (брали) участь в АТО-ООС, їх сімей, поліпшення ефективності взаємодії 

органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними 

громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки осіб, які  

беруть (брали) участь в АТО-ООС, та членів їх сімей, які проживають  на території 

Судилківської сільської ради. 

 

Основні завдання Програми 
Основними завданнями Програми є: 

- надання особам, які беруть (брали) участь в АТО-ООС та членам їх сімей, у тому 

числі членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО-ООС, комплексних 

соціальних, медичних, психологічних та юридичних послуг; 

- надання матеріальної допомоги особам, які беруть (брали) учать в АТО-ООС або 

членам їх сімей; 

- соціальний супровід членів сімей осіб, які беруть (брали) участь в АТО-ООС; 
- увічнення пам'яті загиблих героїв тощо. 

 

Очікувані результати виконання Програми 
Посилення соціального захисту осіб, які беруть (брали) участь в АТО-ООС, та 

членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО-ООС, 

поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання. 

Надання додаткових гарантій соціального захисту особам, які беруть (брали) участь 

в АТО-ООС, та членів їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в 

АТО-ООС за рахунок коштів сільського бюджету тощо. 
Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей. 

 

Фінансовезабезпечення 
 Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів сільськогобюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 
Щорічно при формуванні та внесенні змін до сільського бюджету  планується 

передбачати, виходячи з фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення 

виконання заходів Програми. 
Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення 

благодійних внесків та гуманітарної допомоги. 

 

 

Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 



 

 

 

 

 

Завдання та заходи 

 щодо виконання програми соціальної підтримки осіб,  

які беруть (брали) участь вАТО-ООС, та членів їх сімей, які проживають 

 на території Судилківської сільської ради 

 

№ 

з/п Зміст заходу 

Відпові-

дальні 

вико-

навці 

Джерело 

фінансу-

вання 

Обсяг 

фінан- 

сування, 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 

1 Надання одноразової матеріальної допомоги особам, 

які беруть (брали) участь в АТО-ООС, членам їх 

сімей та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які 

брали участь в АТО-ООС, і які проживають на 

території Судилківської сільської ради 

Сільська 

рада 

сільський 

бюджет 

20,0 

2 Надання щорічної разової грошової допомоги 

учасникам АТО-ООС  до Дня пам’яті та примирення 

Сільська 

рада 

сільський 

бюджет 

185,0 

3 Виділення земельних ділянок для індивідуального 

будівництва та ведення особистого сільського 

господарства особам, які беруть (брали) участь в 

АТО-ООС та членам сімей загиблих (померлих) 

осіб, які брали участь в АТО-ООС (відповідно до 

діючого законодавства) 

Сільська 

рада 

  

4 Виділення місць на кладовищ для поховання 

загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО-

ООС 

Сільська 

рада 

  

5 Забезпечення поховання загиблих (померлих) осіб, 

які брали участь в АТО-ООС (у межах вимог 

діючого законодавства) 

Сільська 

рада 

сільський 

бюджет 

10,0 

6 Забезпечення безоплатним харчуванням вихованців 

днз та ззсо з числа дітей, батьки яких беруть (брали) 

участь в АТО-ООС 

Сільська 

рада 

сільський 

бюджет 

285,0 

Додаток 

до програми соціальної підтримки осіб, які 

беруть (брали) участь в АТО-ООС, та членів 

їх сімей, які проживають на території 

Судилківської сільської ради на 2021 рік 

  



7 Першочергове влаштування в дошкільні навчальні 

заклади дітей, батьки яких беруть (брали) участь в 

АТО-ООС або загинули (померли) під час участі в 

АТО-ООС 

Сільська 

рада 

сільський 

бюджет 

 

8 Забезпечення догляду за могилами загиблих 

(померлих) осіб, які брали участь в АТО-ООС 

Сільська 

рада. 

сільський 

бюджет 

 

9 Розглянути можливості щодо перейменування 

вулиць на честь загиблих (померлих) осіб, які брали 

участь в АТО-ООС 

Сільська 

рада. 

сільський 

бюджет 

 

10 Забезпечення придбання пам’ятників для померлих 

осіб, які брали участь в АТО-ООС 

Сільська 

рада. 

сільський 

бюджет 

50,00 

 

 

Сільський голова      Тетяна КОТИК 


