
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження Міської комплексної 
програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей 
загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил, постраждалих учасників 
Революції Гідності та вшанування пам’яті 
загиблих на 2021-2025 роки 

 
Відповідно до статей 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», інших законодавчих актів, що гарантують соціальні права громадян, передбачені 
Конституцією України, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», з метою створення в місті сприятливих соціально-побутових, 
медичних умов для реалізації додаткових соціальних гарантій учасників 
антитерористичної операції (далі АТО), заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (далі 
– ООС), членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих 
учасників Революції Гідності: 

 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
1) Затвердити Міську комплексну програму соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих 
учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки (згідно з 
Додатком). 

2) Фінансування заходів міської Програми  проводити за рахунок коштів, передбачених 
у кошторисах на фінансування даної Програми відповідними виконавчими органами 
міської ради. 
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3) Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту та комісію з питань 
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. 

 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від «   » _________ 2020 року №   

 
 

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА  
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності та 

вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки 
 

ПАСПОРТ 
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 

членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 
операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності та вшанування 

пам’яті загиблих на 2021-2025 роки 
 

 
1. 

Програма затверджена: 
рішенням міської ради від  № 

 

2. Ініціатор розроблення Програми Управління праці та соціального захисту 
населення міської ради 

3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту 
населення міської ради 

4. Співрозробники Програми 
 

Управління освіти, молоді та спорту міської 
ради, управління культури і туризму міської 
ради, управління охорони здоров’я міської 
ради, фінансове управління міської ради, 
управління економіки міської ради, 
Олександрійський об’єднаний міський 
військовий комісаріат, міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
управління Держземагенства в 
Олександрійському районі, управління 
житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради, 
управління інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики міської ради, 
міськрайонний центр зайнятості 

5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління праці та соціального захисту 
населення міської ради 

6. Учасники Програми Виконавчі органи міської ради, територіальні 
органи міністерств і відомств України 

7. Терміни реалізації Програми 2021-2025 роки 
8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 
Відповідно до бюджетних призначень 
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Програми, усього, 
у тому числі: 

 кошти міського бюджету Відповідно до бюджетних призначень 
 кошти небюджетних джерел  

9. Основні джерела фінансування Державний, обласний та міський бюджети, 
кошти небюджетних джерел фінансування, не 
заборонені чинним законодавством  

 
 

І.Загальні положення 
 

Міська комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції 
Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки (далі - Програма) покликана 
сприяти реалізації законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо створення в місті сприятливих 
соціально-побутових, медичних умов для реалізації додаткових соціальних гарантій 
учасників антитерористичної операції (далі АТО), заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил 
(далі – ООС), членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, 
постраждалих учасників Революції Гідності. 

 
II. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма 

Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції, 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом 
проведення операції Об’єднаних сил. Тому виникає необхідність надання соціальних 
гарантій учасникам АТО,ООС, членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) учасників 
АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, зокрема, у частині поліпшення 
фінансово-матеріального стану, медичного обслуговування зазначених категорій осіб. 

Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою 
фінансової, соціальної, медичної, психологічної підтримки учасників АТО, ООС, членів їх 
сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції 
Гідності, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам'яті 
загиблих героїв. 

Програма на даний час має найважливіше значення та потребує залучення 
фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів та небюджетних коштів. 

 
 
 

III. Мета Програми 
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Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, ООС, 
членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, постраждалих учасників 
Революції Гідності підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення 
ефективності взаємодії міської влади з громадськими організаціями та іншими 
юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО, ООС та членів їх родин.  

Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного 
ставлення до членів сімей загиблих (померлих) та учасників АТО, ООС, 
учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності. 

 
IV. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела 

фінансування, строки виконання Програми 

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом: 
надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО, ООС, сім'ям 

загиблих (померлих) учасників АТО, ООС; 
надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством; 
надання учасникам АТО, ООС, членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО, ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності 
комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; 

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я 
учасників АТО, ООС у тому числі шляхом залучення обласних лікувально-санаторних 
закладів, денних стаціонарів; 

увічнення пам'яті загиблих  героїв. 
Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного 

та міського бюджету. 
Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством. 
Термін виконання Програми - 2021-2025 роки, виконується в один етап. 

V. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до 
чинного законодавства за рахунок міського бюджету та інших джерел згідно із заходами, 
зазначеними у розділі VII, також благодійної (спонсорської) допомоги та заходів, що не 
потребують фінансування. 

На час розроблення даної Програми по м. Олександрія обліковується 772 
учасники АТО, ООС, 21 член сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, 5 учасників 
війни, 32 особи з інвалідністю внаслідок війни, 1 постраждалий учасник Революції 
Гідності. 

Учасники АТО, ООС, члени їх сімей, сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО, ООС, постраждалі учасники Революції Гідності потребують фінансової 
допомоги, частина з них - поліпшення житлових умов, а також психологічної підтримки. 

Результативний показник Програми - забезпечення всебічної підтримки зазначених 
категорій громадян, у тому числі дітей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, гідне 
вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину. 
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Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального 
захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах учасників АТО, ООС, 
сім’ях загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції 
Гідності, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні 
допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань. 

Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня поінформованості 
з питань соціальної  підтримки зазначених категорій громадян, поліпшення ефективності 
взаємодії органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями 
та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО, ООС, членів їх сімей, 
сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції 
Гідності, довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до 
військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління. 

 VІ.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється міською радою. 
Організаційне супроводження виконання Програми у 2021-2025 роках 

здійснюватиме управління праці та соціального захисту населення міської ради. 
Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників 

Програми: 
моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми відповідними 

виконавчими органами міської ради, територіальними органами міністерств та відомств 
України в місті та надання управлінню праці та соціального захисту населення міської 
ради відповідних інформацій щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним 
періодом; 

надання управлінням праці та соціального захисту населення міської ради 
узагальненої інформації про хід виконання Програми департаменту соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації щокварталу до 5 числа місяця, наступного за 
звітним періодом. 
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VI. Напрями реалізації та заходи програми 
 

№ 
з/п 

Перелік заходів Програми Термін 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансуван 

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван 
ня (вартість),  

тис.грн. 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 
 

РОЗДІЛ І. Соціальна підтримка, медичне обслуговування учасників АТО, ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності 

 
Соціальний захист 

1 Внесення змін та доповнень 
до міської комплексної 
програми соціальної 
підтримки учасників 
антитерористичної операції, 
операції Об’єднаних сил, 
членів їх сімей, сімей 
загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної 
операції, операції 
Об’єднаних сил, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності та 
вшанування пам’яті загиблих 
на 2021-2025 роки 
 

2021-2025 Управління освіти, 
молоді та спорту 
міської ради, 
управління культури і 
туризму міської ради, 
управління охорони 
здоров’я міської 
ради, фінансове 
управління міської 
ради, управління 
економіки міської 
ради, 
Олександрійський 
об’єднаний міський 
військовий 
комісаріат, міський 
центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей 
та молоді, управління 
Держземагенства в 

Не потребує Не потребує Забезпечення належного 
соціального захисту, 
медичного, культурного, 
освітнього обслуговування 
учасників АТО, ООС, членів 
їх сімей, сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО, 
ООС, постраждалих 
учасників Революції Гідності 
та вшанування пам’яті 
загиблих. 
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Олександрійському 
районі, управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради, 
управління 
інформатизації та 
інформаційно-
аналітичної політики 
міської ради, 
міськрайонний центр 
зайнятості (за 
згодою) 

2 Надання одноразової матеріальної 
допомоги сім’ям загиблих 
учасників АТО, ООС, учасників 
добровольців та пораненим 
учасникам АТО, ООС, учасникам-
добровольцям: 
- згідно з порядком, розробленим 
облдержадміністрацією: сім’ям 
загиблих - 20000 грн.; поранених - 
10000 грн. 
-  згідно з порядком, розробленим 
виконавчим комітетом міської 
ради: 
сім’ям загиблих – 10000 грн.; 
поранених – 6000 грн.  

2021-2025 Управління праці та 
соціального захисту 
населення міської ради, 
фінансове управління 
міської ради 

 
 
 
 
 
 
Обласний бюджет 

 
 
 

Міський бюджет 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Матеріальна підтримка 
членів сімей загиблих 
учасників АТО, ООС, та 
поранених учасників АТО, 
ООС 

3 Придбання житла для учасників 
АТО, ООС, осіб з інвалідністю 
внаслідок війни, які брали участь в 
АТО, ООС та потребують 
поліпшення житлових умов. 

2021-2025 Управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 

Державний 
бюджет, міський 
бюджет 
 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення житлових умов 
членів сімей загиблих 
учасників АТО, ООС, 
учасників бойових дій та осіб 
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Призначення та виплата грошової 
компенсації за належні житлові 
приміщення членам сімей загиблих 
учасників АТО, ООС, особам з 
інвалідністю внаслідок війни І та ІІ 
групи,  учасникам бойових дій та 
особам з інвалідністю внаслідок 
війни, з числа внутрішньо 
переміщених осіб, які брали участь 
в АТО, ООС та потребують 
поліпшення житлових умов 

містобудування 
міської ради 
Управління праці та 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

 
Державний бюджет 
 

з інвалідністю внаслідок 
війни, які брали участь в 
АТО, ООС 

4 Виявлення та взяття на облік 
відповідно до чинного 
законодавства членів сімей 
загиблих учасників АТО, ООС, 
осіб з інвалідністю внаслідок війни 
І-ІІ групи, учасників бойових дій 
та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни, з числа внутрішньо 
переміщених осіб, які брали участь 
в АТО, ООС які потребують 
поліпшення житлових умов, але не 
перебувають на квартирному 
обліку. 

2021-2025 Управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради, 
Олександрійський  
об’єднаний міський 
військовий 
комісаріат(за згодою), 
управління праці та 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Не потребує Не потребує Обстеження житлових умов 
членів сімей загиблих 
учасників АТО, ООС, 
учасників бойових дій та осіб 
з інвалідністю внаслідок 
війни, які брали участь в 
АТО, ООС 

5 Забезпечення безкоштовним 
оздоровленням дітей, батьки яких 
загинули під час виконання 
службових обов’язків в зоні 
проведення АТО, ООС, є 
учасниками АТО, ООС, 
постраждалими учасниками 
Революції Гідності, учасниками-
добровольцями. 

2021-2025 Управління праці та 
соціального захисту 
населення міської ради  

Міський бюджет, 
бюджети всіх рівнів 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Оздоровлення дітей, загиблих 
(померлих)  учасників 
АТО, ООС, є учасниками 
АТО, ООС, постраждалими 
учасниками Революції 
Гідності 

6 Забезпечення безкоштовним 
організованим відпочинком влітку 
у таборах з денним перебуванням 
на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів дітей 

2021-2025 Управління освіти, 
молоді та спорту 
міської ради 

Міський бюджет В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення соціального 
захисту дітей загиблих 
(померлих) учасників АТО, 
ООС, дітей учасників АТО, 
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шкільного віку, батьки яких 
загинули в АТО, ООС, є 
учасниками АТО, ООС, 
постраждалими учасниками  
Революції Гідності. 

ООС, постраждалих 
учасників Революції Гідності 

7 Забезпечення безкоштовним 
дворазовим харчуванням учнів 1- 4 
класів  загальноосвітніх 
навчальних закладів – дітей: 
загиблих (померлих) учасників 
АТО, ООС, які мають відповідний 
статус «член сім’ї загиблого»; 
батьки яких є учасниками АТО, 
ООС; 
осіб, які є постраждалими 
учасниками Революції Гідності. 
Одноразовим безкоштовним 
харчуванням – учнів 5-11 класів 
зазначених категорій. 

2021-2025 Управління освіти, 
молоді та спорту 
міської ради 

Міський бюджет В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення соціального 
захисту дітей загиблих 
(померлих) учасників АТО, 
ООС, дітей учасників АТО, 
ООС, постраждалих 
учасників Революції Гідності 

8 Забезпечення безкоштовним 
триразовим харчуванням 
вихованців дошкільних 
навчальних закладів з числа дітей  
загиблих (померлих) учасників 
АТО, ООС, які мають відповідний 
статус «член сім’ї загиблого»; 
батьки яких є учасниками АТО, 
ООС; 
осіб, які є постраждалими 
учасниками Революції Гідності. 

2021-2025 Управління освіти, 
молоді та спорту 
міської ради 

Міський бюджет В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення соціального 
захисту дітей загиблих 
(померлих) учасників АТО, 
ООС, дітей учасників АТО, 
ООС, постраждалих 
учасників Революції Гідності 

9 Першочергове  влаштування до 
дошкільних навчальних закладів 
дітей дошкільного віку, один з 
батьків яких загинув або є 
учасником АТО, ООС, 
постраждалим учасником 
Революції Гідності 

2021-2025 Управління освіти, 
молоді та спорту 
міської ради 

Не потребує Не потребує Соціальний захист сімей 
загиблих (померлих) та 
учасників АТО, ООС, сімей 
учасників АТО та 
постраждалих учасників 
Революції Гідності 

10 Надання психологічної допомоги 
сім'ям загиблих (померлих)  

2021-2025 Міський відділ УДСНС 
України в Кіровоградській 

Не потребує Не потребує Психологічна 
реабілітація 
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учасників АТО, ООС, учасникам 
АТО, ООС, постраждалим 
учасникам Революції Гідності, а 
також працівникам підприємств, 
установ організацій, які залучались 
до забезпечення проведення АТО, 
ООС 

області,  міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, 
громадські організації 

11 Надання безоплатної правової 
допомоги щодо захисту прав 
учасників АТО, ООС; членів сімей 
загиблих (померлих) учасників 
АТО, ООС; 
постраждалих учасників Революції 
Гідності. 

2021-2025 Центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги (за 
згодою) 

Не потребує Не потребує Безоплатна правова 
допомога 

12 Надання комплексу соціальних 
послуг учасникам АТО, ООС, 
членам їх сімей, сім’ям загиблих 
(померлих) учасників АТО, ООС, 
постраждалим учасникам 
Революції Гідності 

2021-2025 Міський центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 
молоді 

Не потребує Не потребує Запобігання потраплянню 
сімей у категорію тих, що 
перебувають у складних 
життєвих обставинах, коли 
батьки не можуть належним 
чином виконувати батьківські 
обов’язки 

13 Надання допомоги сім'ям загиблих 
(померлих) учасників АТО, ООС в 
організації та проведенні 
поховання. 

2021-2025 Управління культури 
і туризму міської 
ради, КП «Ритуал» 

Міський бюджет, 
кошти 
небюджетних  джерел 

В межах 
бюджетних 
призначень із 
залученням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Виявлення гуманізму та 
співчуття сім’ям 
загиблих (померлих)  
учасників АТО, ООС, 
вшанування пам’яті 
загиблих (померлих) 
учасників АТО, ООС. 

14 Співпраця  з громадськими, 
благодійними, волонтерськими, 
релігійними організаціями з 
метою залучення коштів з 
небюджетних джерел для надання 
грошової і натуральної допомоги 
сім'ям загиблих (постраждалих) 
під час проведення АТО, ООС які 
її потребують. 

2021-2025 Відділ внутрішньої 
політики міської ради 

Не потребує Не потребує Залучення гуманітарної 
допомоги 
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Медичне обслуговування 
15 Надання безоплатної кваліфікованої 

медичної допомоги  
учасникам АТО, ООС, постраждалим 
учасникам Революції Гідності 
медичними закладами первинного 
рівня, організація роботи виїзних 
бригад. 

2021-2025 Управління охорони 
здоров'я 
міської ради 

Міський бюджет В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
індикативних 
показників здоров’я 

16 Здійснення заходів щодо 
безкоштовної диспансеризації 
учасників АТО, ООС,  
постраждалих учасників Революції 
Гідності, членів їх сімей 

2021-2025 Управління охорони 
здоров'я 
міської ради 

Міський бюджет В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
індикативних 
показників здоров’я 

17 Направлення до  обласного 
госпіталю для ветеранів війни для 
отримання стаціонарної медичної 
допомоги. 

2021-2025 Управління охорони 
здоров'я 
міської ради 

Не потребує Не потребує Поліпшення 
індикативних 
показників здоров’я 

18 Надання стаціонарної медичної 
допомоги на базі спеціалізованих 
ліжок в ЛПЗ міста для лікування 
ветеранів війни. 

2021-2025 Управління охорони 
здоров’я 
міської ради 

Міський бюджет В межах 
бюджетних 
призначень 

Надання медичної 
допомоги відповідно до 
стандартів та 
протоколів надання 
медичної допомоги, 
затверджених 
Міністерством охорони 
здоров’я України 

РОЗДІЛ ІІ Вшанування пам’яті загиблих (померлих) учасників АТО,ООС 
19 Систематичне висвітлення у 

засобах масової інформації стану 
виконання заходів даної Програми. 

2021-2025 Управління інформатизації 
та інформаційно-
аналітичної політики 
міської ради 

Не потребує Не потребує Інформування населення про 
виконання заходів даної 
Програми 

Увічнення пам’яті про загиблих героїв в зоні АТО,ООС 
20 Здійснення реконструкції 

військового кладовища. 
 

2021-2025 КП «Ритуал»,  
управління житлово-
комунального 
господарства, 

Міський бюджет  В межах 
бюджетних 
призначень 

Увічнення пам'яті про 
загиблих героїв 
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архітектури та 
містобудування 
міської ради 

21 Встановлення на території міста 
пам’ятних знаків, меморіальних 
дошок загиблим в АТО, ООС 
землякам. 

2021-2025 Управління культури і 
туризму міської ради, 
управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради, відділ 
внутрішньої політики 
міської ради 

Міський бюджет, 
кошти 
небюджетних 
джерел 

В межах 
бюджетних 
призначень із 
залученням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Увічнення пам'яті про 
загиблих героїв 

22 Розгляд пропозицій громадськості 
щодо перейменування площ та 
вулиць міста з метою увічнення 
пам’яті про загиблих героїв. 

2021-2025 Відділ внутрішньої 
політики міської ради,  
управління культури і 
туризму міської ради, 
управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради 

Міський бюджет, 
кошти 
небюджетних 
джерел 

В межах 
бюджетних 
призначень із 
залученням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Увічнення пам’яті про 
загиблих героїв 

Збереження історичної пам’яті про земляків-героїв – учасників АТО,ООС 
23 Створення у музейних, 

бібліотечних закладах тематичних 
виставок, експозицій, у тому числі 
фотовиставок, присвячених 
героїзму учасників АТО, ООС, 
постраждалих учасників Революції 
Гідності. 

2021-2025 Управління культури 
і туризму міської 
ради 

Не потребує Не потребує Підвищення рівня 
патріотизму серед населення 

24 Забезпечення безоплатного 
відвідування закладів культури 
учасниками АТО, ООС, членами їх 
сімей; членами сімей загиблих 

2021-2025 Управління культури 
і туризму міської 
ради 

Не потребує Не потребує Підвищення рівня 
патріотизму серед населення 
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(померлих) учасників АТО, 
ООС, постраждалими учасниками 
Революції Гідності. 

25 Участь у відкритому чемпіонаті 
області з військово-спортивного 
багатоборства, присвяченого 
пам'яті майстра спорту України 
міжнародного класу Бендерова 
М.В., який загинув під час 
проведення АТО. 

2021-2025 Управління освіти, 
молоді та спорту 
міської ради, військово-
патріотичний спортивний 
клуб «Захист» 

Кошти 
небюджетних джерел 

Кошти 
небюджетних 
джерел -  

Вшанування пам’яті 
загиблого воїна - спортсмена 

26 Розгляд питання щодо присвоєння 
навчальним закладам імен 
загиблих за незалежність і 
територіальну цілісність України 
героїв. 

2021-2025 Управління освіти, 
молоді та спорту 
міської ради 

Місцевий бюджет В межах 
бюджетних 
призначень на 
галузь «Освіта» 

Вшанування пам’яті героїв, 
які загинули за незалежність і  
територіальну цілісність 
України 

Патріотичне виховання молодого покоління 
27 Організація зустрічей учнів з 

учасниками АТО, ООС, 
постраждалими учасниками 
Революції Гідності та волонтерами, 
які надають їм допомогу. 

 
2021-2025 Управління освіти, 

молоді та спорту 
міської ради  

Не потребує Не потребує Виховання 
патріотизму у дітей та молоді 

28 Проведення лінійок та уроків 
пам’яті, засідань за круглим 
столом, конференцій, лекцій, 
виховних годин, бесід, вечорів, 
виставок малюнків та інших 
тематичних заходів, присвячених 
вшануванню пам’яті захисників, 
які віддали життя за незалежність 
України. 

 
2021-2025 Управління освіти, 

молоді та спорту 
міської ради  

Не потребує Не потребує Виховання 
патріотизму у дітей та молоді 

29 Продовжити вивчення учнями шкіл 
курсу «Захист Вітчизни». 

 
2021-2025 Управління освіти, 

молоді та спорту 
міської ради 

Місцевий бюджет В межах 
бюджетних 
призначень на 
галузь «Освіта» 

Виховання 
патріотизму у дітей та 
молоді, готовності захищати 
Батьківщину 

РОЗДІЛ ІІІ Соціальна адаптація демобілізованих учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил 
Соціальний супровід, медична реабілітація, соціальна адаптація, психологічна реабілітація, професійна підготовка (перепідготовка) учасників АТО,ООС 
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30 Забезпечення 
функціонування телефонної 
«гарячої лінії» за принципом 
«єдиного вікна» для надання 
інформації щодо медичної 
допомоги, психологічної 
реабілітації, соціальної та 
професійної адаптації 
демобілізованим учасникам 
АТО, ООС, членам сімей 
загиблих (померлих) 
учасників АТО, ООС, 
постраждалим учасникам 
Революції Гідності. 

Постійно 

 

 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Не потребує Не потребує Можливість отримання 
необхідної інформації  та 
консультації з питань 
медичної допомоги, 
психологічної 
реабілітації, соціальної 
та професійної адаптації 
в максимально стислі 
терміни. 

31 Організація сімейного 
відпочинку 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»; 
постраждалих учасників 
Революції Гідності, 
учасників-добровольців 
згідно з Порядком, 
розробленим 
облдержадміністрацією. 

 
2021-2025 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення,  міський 
центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей 
та молоді 

Обласний бюджет  В межах 
бюджетних 
призначень 
на 
відповідний 
рік 

Надання додаткових 
соціальних пільг 
демобілізованим 
учасникам АТО, ООС у 
тому числі особам з 
інвалідністю внаслідок 
війни; 
 членам  сімей загиблих 
(померлих) учасників 
АТО, ООС, яким 
встановлено статус 
відповідно до статті 10 
Закону України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту»; 
постраждалим 
учасникам Революції 
Гідності, учасникам-
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добровольцям. 
32 Організація санаторно-

курортного 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»; 
постраждалих учасників 
Революції Гідності, 
учасників-добровольців. 

2021-2025 Управління праці 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Бюджети всіх 
рівнів 

В межах 
бюджетних 
призначень 
на 
відповідний 
рік 

Відновлення стану 
здоров'я 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»; 
постраждалих учасників 
Революції Гідності, 
учасників-добровольців. 

33 Забезпечення позачергового 
санаторно-курортного 
лікування дітей з 
інвалідністю, дітей із сімей 
учасників АТО, ООС та 
загиблих (померлих) 
учасників АТО, ООС, яким 
встановлено статус 
відповідно до статті 10 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» в разі 
наявності медичних показань 

2021-2025 Управління  охорони 
здоров'я міської ради 

Державний 
бюджет 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
індикативних показників 
здоров’я дітей із сімей 
учасників АТО, ООС та 
загиблих (померлих) 
учасників АТО, ООС. 

34 Поліпшення житлових умов 2021-2025 Управління житлово- Міський бюджет, В межах Поліпшення житлових 
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учасників АТО, ООС, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності та членів 
їх сімей, які цього 
потребують. 

комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради 

кошти 
небюджетних 
джерел 

бюджетних 
призначень із 
залученням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

умов. 

35 Забезпечення учасникам 
АТО, ООС та членам сімей 
загиблих можливості 
реалізувати право на 
безоплатну передачу 
земельних ділянок із 
державної (комунальної) 
власності для будівництва  та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка), 
особистого селянського 
господарства.  

2021-2025 Управління 
Держземагенства 
в Олександрійському 
районі 

Не потребує Не потребує Поліпшення майнового 
стану учасників АТО, 
ООС, членів сімей 
загиблих (соціально-
побутових умов) 

36 Встановлення додаткових до 
передбачених законодавством 
пільг та допомог учасникам 
АТО, ООС, членам їх сімей, 
сім’ям загиблих (померлих) 
учасників АТО, ООС, 
постраждалим учасникам 
Революції Гідності, а саме: 
-надання одноразової 
матеріальної допомоги, 
учасникам бойових дій, які 
брали безпосередню участь у 
зоні проведення АТО, ООС 

2021-2025 Управління праці 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Міський бюджет  В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення соціального 
захисту учасників АТО,  
ООС, членів  їх сімей, 
сімей загиблих 
(померлих) учасників 
АТО, ООС, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності 
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згідно з порядком; 
-надання матеріальної 
допомоги сім'ям загиблих 
(померлих) учасників АТО, 
ООС згідно з Порядком. 

37 Звільнення дітей учасників 
АТО, ООС; загиблих 
(померлих) учасників АТО,  
ООС; постраждалих 
учасників Революції Гідності 
від сплати за додаткові 
освітні послуги у державних 
і комунальних навчальних 
закладах, дитячо-юнацьких 
спортивних школах, школах 
естетичного виховання та 
гуртках, студіях і секціях при 
дошкільних, позашкільних і 
культурно-освітніх закладах 

2021-2025 Управління освіти, 
молоді та спорту 
міської ради 

Не потребує Не потребує Поліпшення соціального 
захисту учасників АТО,  
ООС, членів  їх сімей, 
сімей загиблих 
(померлих) учасників 
АТО, ООС, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності 

38 Сприяння зарахуванню на 
навчання до вищих 
навчальних закладів на 
пільгових умовах 
військовослужбовців, які 
брали участь в АТО, ООС а 
також працівників 
підприємств, установ, 
організацій, які залучались 
до участі в АТО, ООС, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності. 

2021-2025 Управління освіти, 
молоді і спорту 
міської ради 

Не потребує Не потребує Реалізація права на вищу 
освіту 

39 Організація безкоштовного 
навчання комп'ютерної 

2021-2025 Управління культури і 
туризму міської ради 

Не потребує В межах 
бюджетних 

Сприяння соціалізації 
громадян, у тому числі 



19 
 

грамотності для учасників 
АТО, ООС, членів їх сімей, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності та 
комп'ютерних тренінгів для 
дітей дошкільного і 
середнього шкільного віку на 
базі міських бібліотек. 

призначень 
на галузь 
«Культура» 

дітей, які зазнали 
стресових впливів 

40 Направлення учасників 
АТО, ООС, постраждалих 
учасників Революції 
Гідності до Центру медико-
психологічної реабілітації 
«КОМПАС», який 
функціонує на базі 
Кіровоградського обласного 
госпіталю для ветеранів 
війни. 

2021-2025 Управління охорони 
здоров’я міської ради, 
міський центр 
соціальних служб для 
сімʼї, дітей та молоді 

Не потребує Не потребує Сприяння психологічній  
реабілітації учасників 
АТО, ООС, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності. 

41 Проведення диспансеризації 
звільнених у запас 
(демобілізованих) 
військовослужбовців, з 
визначенням диспансерних 
груп, психолого-
терапевтичних груп та 
взяття їх на облік. 

2021-2025 Управління охорони 
здоров’я міської ради 
міської ради 

Міський бюджет  В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
індикативних показників 
здоров’я звільнених у 
запас (демобілізованих) 
військовослужбовців. 

42 Залучення громадських та 
волонтерських  організацій, 
міжнародних фондів для 
організації медико-
психологічної  реабілітації 
учасників АТО, ООС, членів 
їх сімей, сімей загиблих 

2021-2025 Управління охорони 
здоров’я міської ради,  
міський центр 
соціальних служб для 
сімʼї, дітей та молоді 

Не потребує Не потребує Залучення  всіх джерел 
для ефективної 
організації медико-
психологічної  
реабілітації учасників 
АТО, ООС, членів їх 
сімей, сімей загиблих 
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(померлих) учасників АТО, 
ООС, постраждалих 
учасників Революції 
Гідності.  

(померлих) учасників 
АТО, ООС, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності. 

43 Забезпечення 
розповсюдження інформації 
про можливість та форми 
отримання фінансової 
допомоги на впровадження 
бізнес-проектів суб'єктам 
підприємницької діяльності, 
які є учасниками АТО та 
членам їх сімей. 

2021-2025 Управління економіки 
міської ради, міський 
фонд підтримки 
підприємництва 

Не потребує Не потребує Поінформованість 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності про 
можливість фінансової 
допомоги 

44 Забезпечення організації і 
надання допомоги у розробці 
інвестиційних бізнес-
проектів, здійснення їх 
фінансово-правової та 
техніко-економічної 
експертизи. 

2021-2025 Управління економіки 
міської ради, міський 
фонд підтримки 
підприємництва 

Не потребує Не потребує Поліпшення фінансового 
стану шляхом 
започаткування власної 
справи 

45 Вивчення за місцем 
проживання  потреб 
учасників АТО, ООС, членів 
їх сімей; сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО, 
ООС, яким встановлено 
статус відповідно до статті 10 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»; 
 постраждалих учасників 
Революції Гідності шляхом 
складання «соціального 

2021-2025 Міський центр 
соціальних служб для 
сімʼї, дітей та молоді 

Не потребує Не потребує Конкретизація видів 
соціальної допомоги, які  
потребують учасники 
АТО, ООС, члени їх 
сімей; сім’ї загиблих 
(померлих) учасників 
АТО, ООС, яким 
встановлено статус 
відповідно до статті 10 
Закону України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту»;  постраждалі 
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паспорта». учасники Революції 
Гідності. 

46 Здійснення психолого-
педагогічного супроводу 
дітей шкільного віку із сімей 
учасників АТО, ООС, сімей 
загиблих (померлих) 
учасників АТО, ООС, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності. 

2021-2025 Управління освіти, 
молоді і спорту 
міської ради, міський 
центр соціальних 
служб для сімʼї, дітей 
та молоді 

Не потребує Не потребує Сприяння соціалізації 
дітей, які зазнали 
стресових впливів 

47 Залучення співробітників 
міського відділу  ДСНС 
України в Кіровоградській 
області до проведення 
безкоштовних консультацій у 
разі виникнення соціально-
психологічних або 
юридичних питань стосовно 
співробітників ДСНС 
України, які залучались до 
забезпечення проведення 
АТО, ООС. 

2021-2025 Міський відділ УДСНС 
України в Кіровоградській 
області (за згодою) 

Не потребує Не потребує Соціально-психологічна 
і правова допомога 

48 Проведення 
короткострокових 
психологічних  курсів з 
демобілізованими бійцями 
щодо надання психологічної 
допомоги. 

2021-2025 Міський відділ УДСНС 
України в Кіровоградській 
області (за згодою) 

Не потребує Не потребує Психологічна допомога 

49 Надання методичної та 
практичної допомоги в 
оформленні необхідних 
документів для подальшого 
безкоштовного протезування 

2021-2025 Управління праці та 
соціального захисту 
населення міської 
ради  
 

Не потребує Не потребує Позачергове 
забезпечення технічними 
та іншими засобами 
реабілітації 
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(ортезування), видача 
направлень для забезпечення 
технічними та іншими 
засобами реабілітації 
учасників АТО, ООС. 

50 Сприяння поновленню на 
попередньому місці роботи 
демобілізованих 
військовослужбовців, які 
проходили військову службу 
в районах проведення АТО, 
ООС. 

2021-2025 Управління праці та 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Не потребує Не потребує Повернення громадян до 
продуктивної праці 

51 Сприяння 
працевлаштуванню  
громадян з числа учасників 
АТО, ООС зареєстрованих в 
міськрайонному центрі 
зайнятості, в тому числі 
шляхом залучення їх до 
започаткування 
підприємницької діяльності 
шляхом виплати допомоги по 
безробіттю одноразово для 
організації власної справи 

2021-2025 Міськрайонний центр 
зайнятості, об’єднання 
роботодавців (за 
згодою) 

Фонд 
загальнообов’язко-
вого державного 
соціального 
страхування 
України на 
випадок 
безробіття 

В межах 
кошторисних 
призначень 

Відкриття власної 
справи 

52 Сприяння підвищенню  
зацікавленості роботодавців 
у працевлаштуванні на нові 
робочі місця в пріоритетних 
видах економічної діяльності 
безробітних  з числа 
учасників АТО, ООС, 
шляхом надання  компенсації  
фактичних витрат  

2021-2025 Міськрайонний центр 
зайнятості (за згодою)   

Фонд 
загальнообов’язко-
вого державного 
соціального 
страхування 
України на 
випадок 
безробіття 

В межах 
кошторисних 
призначень 

Повернення 
роботодавцю суми 
єдиного соціального 
внеску за 
працевлаштовану особу 
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роботодавцям на сплату 
єдиного  внеску на 
загальнообов’язкове  
державне соціальне 
страхування  у визначеному 
Кабінетом Міністрів України 
порядку. 

53 Забезпечення залучення до 
тимчасової зайнятості 
громадян з числа учасників 
АТО, ООС, які звернулись за 
соціальними послугами до 
служби зайнятості, шляхом 
організації та проведення 
громадських та інших робіт 
тимчасового характеру.  

2021-2025 Міськрайонний центр 
зайнятості,комунальні 
підприємства, 
установи, організації 
(за згодою)   

Фонд 
загальнообов’язко-
вого державного 
соціального 
страхування 
України на 
випадок 
безробіття, 
міський  бюджет 

В межах 
кошторисних 
призначень 

Збереження та 
відтворення мотивації до 
праці, забезпечення 
тимчасової  зайнятості, 
поліпшення 
матеріального становища 

54 Забезпечення надання 
профорієнтаційних послуг,  
спрямованих на надання 
допомоги у виборі або зміні 
професії, виду трудової 
діяльності, підвищення 
конкурентоспроможності 
громадян та навчання 
ефективній поведінці на 
ринку праці громадянам з 
числа учасників АТО, ООС, 
які звернулися до центру 
зайнятості.  

2021-2025 Міськрайонний центр 
зайнятості (за згодою)   

Не потребує  Не потребує Повернення громадян до 
продуктивної праці. 

55 Забезпечення  підвищення  
конкурентоспроможності 
зареєстрованих безробітних 
громадян з числа учасників 

2021-2025 Міськрайонний центр 
зайнятості,  навчальні 
заклади, 
підприємства, 

Фонд 
загальнообов’язко-
вого державного 
соціального 

В межах 
кошторисних 
призначень 

Підвищення  рівня 
конкурентоспроможності 
зареєстрованих 
безробітних громадян з 
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АТО, ООС на ринку  праці 
відповідно  до вимог 
сучасного  виробництва та 
сфери послуг шляхом 
організації  професійного  
навчання під конкретні 
замовлення роботодавців. 

установи і організації 
міста (за згодою)   

страхування 
України на 
випадок 
безробіття 

числа учасників АТО, 
ООС 

56 Організація закладами 
культури області культурно-
мистецьких та інформаційно-
просвітницьких заходів для 
демобілізованих учасників 
АТО, ООС,  членів їх сімей; 
сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО, ООС; 
постраждалих учасників 
Революції Гідності. 

2021-2025 Управління культури і 
туризму міської ради 

В межах бюджетних призначень 
на галузь «Культура» 

Сприяння соціалізації 
громадян, які проходили 
військову службу в 
районах проведення 
АТО, ООС. 

57 Сприяння висвітленню через 
друковані та електронні 
засоби масової інформації, 
інформаційні Інтернет-
видання з питань соціального 
і правового  забезпечення 
учасників АТО, ООС, членів 
їх сімей; сімей загиблих 
(померлих) учасників 
АТО,ООС, постраждалих 
учасників Революції Гідності 

2021-2025 Управління 
інформатизації та 
інформаційно-
аналітичної 
політики міської 
ради, виконавчі 
органи міської ради 
 

Не потребує Не потребує Формування суспільного 
діалогу 

58 Проведення інформаційно-
роз'яснювальної роботи щодо 
інформування осіб, які 
постраждали під час 
виконання обов'язків 

2021-2025 Виконавчі органи 
міської ради, 
територіальні органи 
міністерств і відомств 
України, 

Не потребує Не потребує Поінформованість 
пільгових категорій 
населення про їх права 
та гарантії реалізації 
таких прав в Україні. 
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військової служби 
(службових обов'язків), та 
членів їх сімей, а також 
членів сімей загиблих 
(померлих)  
військовослужбовців і 
працівників правоохоронних 
органів про їх права та 
гарантії реалізації таких прав 
в Україні. 

Олександрійський 
об’єднаний 
військовий  
комісаріат, громадські 
волонтерські 
організації (за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Володимир  ЧЕБОТАРЬОВ 

 


