
          

 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «19» листопада 2021 року 
 

Про  внесення змін до  

Комплексної програми підтримки  

та соціального захисту учасників  

антитерористичної операції,  

операції Об’єднаних сил та членів  

їх сімей на 2019-2021 роки 

 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою соціального захисту та соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей 
 

міська рада     в и р і ш и л а: 

 

Внести зміни до Комплексної програми підтримки та соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сі-

мей на 2019-2021 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2018 (7 скликання 32 сесія), а саме: 

  

1. Викласти в новій редакції підпункти 9, 9.2 розділу 1 Програми «Пас-

порт Комплексної програми підтримки та соціального захисту учасників анти-

терористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-

2021 роки (далі - Програма)»: 

 
9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реа-

лізації Програми,  

всього, 

у тому числі: 

2019 рік – 2310,0 тис.грн., 

2020 рік – 2509,6 тис.грн., 

2021 рік – 1271,6 тис.грн. 

9.2. коштів обласного бюджету 2019 рік – 162,4 тис.грн., 

2020 рік – 165,6 тис.грн., 

2021 рік – 177,6 тис.грн. 
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2. Викласти в новій редакції абзац 3 розділу 5 Програми «Ресурсне забез-

печення Програми»: 

Ресурсне забезпечення Програми 
Обсяги коштів, які 

пропонується залу-

чити на виконання 

програми 

Етапи виконання програми, роки Усього витрат 

на виконання 

програми 
2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Обсяг ресурсів, 

усього 

у тому числі: 

2310,0 

тис.грн. 

2509,6 тис.грн. 1271,6 

тис.грн. 

6091,2 

тис.грн. 

бюджет громади 2147,6 

тис.грн. 

2344,0 тис.грн. 1094,0 

тис.грн. 

5585,6 

тис.грн. 

обласний бюджет 162,4 

тис.грн. 

165,6 

тис.грн. 

177,6 

тис.грн. 

505,6 

тис.грн. 

 

3. В додатку 1 до Програми «Заходи Програми» (додаток 1): 

3.1. Викласти в новій редакції пункт 6.«Забезпечення відшкодування за 

встановлення пам’ятників та облаштування місць поховання загиблих (помер-

лих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил». 

3.2. Викласти в новій редакції пункт 1. «Надання компенсаційних виплат 

для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги учасникам АТО, 

ООС та їх сім’ям. Надання компенсаційних виплат постраждалим та сім’ям за-

гиблих (померлих) або безвісті зниклих при виконанні службових обов’язків 

під час антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил». 

3.3. Доповнити додаток 1 до Програми «Заходи Програми» пунктами 10 

та 11 відповідно: 

«Виплата Ваховській Марині Володимирівні (матері) Ваховської Аліси 

Андріївни - дочки загиблого учасника антитерористичної операції Ваховського 

Андрія Миколайовича разову стипендію для навчання в розмірі 2000,0 грн.»; 

«Виплата матеріальної допомоги учаснику бойових дій в антитерористи-

чній операції Кичі Олександру Григоровичу в сумі 30000,00 гривень на ліку-

вання».  

3.3. Викласти в новій редакції позицію «Загальна сума фінансування Про-

грами». 

 

 

 

Міський голова                    Артем СЕМЕНІХІН 

 

 



Додаток 1   

Заходи Програми 
«Родина героя» 

Завдання 1. Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей 

1. Надання компенсаційних виплат для 

відшкодування витрат на житлово-

комунальні послуги учасникам АТО, 

ООС та їх сім’ям. Надання компенса-

ційних виплат постраждалим та 

сім’ям загиблих (померлих) або безві-

сті зниклих при виконанні службових 

обов’язків під час антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил.  

2019

-

2021 

роки 

 Управління     соціа-

льного захисту насе-

лення Конотопської 

міської ради 

 

Бюджет 

громади 

701,0 - - 413,0 170,0 118,0 Соціальна підтримка учасників 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил та їх 

сімей  

6. Забезпечення відшкодування за вста-

новлення пам’ятників та облаштуван-

ня місць поховання загиблих (помер-

лих) учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил 

2019

-

2021 

роки 

Управління соціаль-

ного захисту насе-

лення Конотопської 

міської ради 

Облас-

ний  

бюджет 

48,0 - - 12,0 12,0 24,0 Посилення соціального захисту 

сімей загиблих при виконанні 

службових обов’язків під час 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил 

10. Виплата Ваховській Марині Володи-

мирівні (матері) Ваховської Аліси 

Андріївни - дочки загиблого учасника 

антитерористичної операції Ваховсь-

кого Андрія Миколайовича разову 

стипендію для навчання в розмірі 

2000,0 грн.  

2021 

рік 

Управління соціаль-

ного захисту насе-

лення Конотопської 

міської ради 

 

Бюджет 

громади 

2,0 - - - - 2,0 Фінансова підтримка сім’ї заги-

блого (померлого) при вико-

нанні службових обов’язків під 

час антитерористичної операції 

№ 

з/п 
Заходи 

Тер

мін 

ви-

ко-

нан-

ня 

Відповідальний 

виконавець 

Д
ж

ер
ел

а
 ф

і-

н
а

н
су

в
а
н

н
я

 Джерела та обсяги фінансування,  
тис. гривень 

Очікувані результати вико-

нання заходу 
Всього 

у тому числі 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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                                                                                                                                                                                                                     Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
11. Виплата матеріальної допомоги учас-

нику бойових дій в антитерористич-

ній операції Кичі Олександру Григо-

ровичу в сумі 30000,00 гривень на 

лікування. 

2021 

рік 

Управління соціаль-

ного захисту насе-

лення Конотопської 

міської ради 

 

Бюджет 

громади 

30,0 - - - - 30,0 Соціальна підтримка учасників 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил та їх 

сімей 

 

 

Загальна сума фінансування Програми 

6091,2 - - 2310,0 2509,6 1271,6 

 

У тому числі: кошти бюджету громади 5585,6 - - 2147,6 2344,0 1094,0  

 кошти обласного бюджету 505,6 - - 162,4 165,6 177,6  

 

*Кошти інших джерел залучаються до виконання заходів Програми у незабороненому законодавством порядку 
 

 
 

Міський голова                            Артем СЕМЕНІХІН 

 



Пояснювальна записка до 

рішення «Про  внесення змін до Комплексної програми підтримки та со-

ціального захисту учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки»  

(8 скликання 14 сесія) 

 

В рамках «Комплексної програми підтримки та соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх 

сімей на 2019-2021 роки» за рахунок коштів обласного бюджету збільшено 

обсяг асигнувань для забезпечення відшкодування за встановлення 

пам’ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил на 12,0 

тис.грн. Зменшено фінансування на 2 тис.грн. заходу програми «Надання 

компенсаційних виплат для відшкодування витрат на житлово-комунальні 

послуги учасникам АТО, ООС та їх сім’ям. Надання компенсаційних виплат 

постраждалим та сім’ям загиблих (померлих) або безвісті зниклих при 

виконанні службових обов’язків під час антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил» для виплати Ваховській Марині Володимирівні (матері) 

Ваховської Аліси Андріївни - дочки загиблого учасника антитерористичної 

операції Ваховського Андрія Миколайовича разову стипендію для навчання в 

розмірі 2000,0 грн. 

Зменшено фінансування на 30 тис.грн. заходу програми «Надання 

компенсаційних виплат для відшкодування витрат на житлово-комунальні 

послуги учасникам АТО, ООС та їх сім’ям. Надання компенсаційних виплат 

постраждалим та сім’ям загиблих (померлих) або безвісті зниклих при 

виконанні службових обов’язків під час антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил» для виплати матеріальної допомоги учаснику бойових дій в 

антитерористичній операції Кичі Олександру Григоровичу в сумі 30000,00 

гривень на лікування. 

 

 

 

Заступник начальника управління  

соціального захисту населення                              Сергій ДУБОВИК 


