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Зміни до Районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки  

(нова редакція п.1, 6, 7, 8 розділу І напрямів реалізації та заходів Програми)  

 

VII. Напрями реалізації та заходи Програми  

 
№ 

з/п 

Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн. 

Очікуваний результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 

РОЗДІЛ І.  Соціальна підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО 

Соціальний захист 
1 Надання одноразової 

матеріальної допомоги сім’ям 

загиблих учасників АТО, та 

учасникам АТО, які отримали 

поранення, контузії, каліцтва 

чи травми під час проведення 

АТО, згідно з порядком, 

розробленим 

райдержадміністрацією: 

сім’ям загиблих –  

2000 грн.; 

пораненим, та тим учасникам 

АТО, які отримали контузії, 

2014-2015 управління соціального 

захисту населення, 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

районний бюджет 2014 рік – 5 тис.грн. 

2015 рік - в межах 

бюджетних 

призначень 

Матеріальна 

підтримка членів 

сімей загиблих та 

поранених учасників 

АТО 

 



1 2 3 4 5 6 7 

каліцтва чи травми під час 

проведення АТО – 1000 грн. 
6 Забезпечення безкоштовним 

оздоровленням та 

відпочинком дітей  учасників 

АТО, в тому числі дітей 

загиблих учасників АТО 

2015 управління  соціального 

захисту населення, відділ 

освіти 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні ради 

Районний, сільські, 

селищні бюджети  

Відпочинок - в 

межах бюджетних 

призначень, 

оздоровлення – 

15000 грн. 

Поліпшення 

соціального захисту 

сімей учасників АТО 

7 Забезпечення безкоштовним 

одноразовим харчуванням 

учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, з числа дітей 

учасників АТО та дітей, 

загиблих  учасників  

2014-2015 відділ освіти 

райдержадміністрації 
Районний бюджет В межах бюджетних 

призначень 
Поліпшення 

соціального захисту 

сімей учасників АТО 

8 Забезпечення безкоштовним 

триразовим харчуванням 

вихованців дошкільних 

навчальних закладів з числа 

дітей учасників АТО та дітей, 

загиблих учасників АТО  

2014-2015 органи місцевого 

самоврядування, відділ 

освіти 

райдержадміністрації 

Місцеві бюджети  В межах бюджетних 

призначень 

Поліпшення 

соціального захисту 

сімей учасників  АТО 

 

 

_______________________________ 

 

 


