
74 

 

 

 
УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
сьоме демократичне скликання 

(чотирнадцята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
від 01 червня 2017 року  № 314-ХІV/17 
 м. Коломия 

 
 

Про  внесення змін та доповнень до районної  
Програми підтримки сімей загиблих і постраждалих 
під час масових акцій громадського протесту  
в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого  
2014 року, учасників бойових дій, осіб, які  
перебувають чи перебували у складі добровольчих  
формувань, що утворилися для захисту  
незалежності, суверенітету та територіальної  
цілісності України, та інших громадян, які  
залучалися і брали безпосередню участь в  
антитерористичній операції в районах її  
проведення, затвердженої рішенням районної  
ради від 09.11.2014р. №619-ХХХ/14 (зі змінами)   
 
З метою надання всебічної підтримки сім'ям осіб, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції в районах її проведення, враховуючи 
необхідність внесення змін до районної  Програми підтримки сімей загиблих і 
постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 
2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи 
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції в районах її проведення, затвердженої рішенням районної ради від 
09.11.2014р. № 619-ХХХ/14 (зі змінами), беручи до уваги висновок постійної 
комісії  районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
соціальної політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей від 
01.06.2017 року, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, районна рада  

вирішила: 
1. Внести зміни та доповнення до районної Програми підтримки сімей 

загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які 
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 
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громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції в районах її проведення, затвердженої рішенням районної ради від 
09.11.2014р. № 619-ХХХ/14 (зі змінами), а саме: 
 - доповнити розділ 3. «Соціальна підтримка сімей загиблих і постраждалих 
учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і брали участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення» пунктом 21 в редакції, що 
додається. 

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної 
політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей (І.Явдошняк).  
 

Голова районної ради                                                       Роман Дячук 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до районної Програми підтримки сімей 
загиблих і постраждалих під час масових 
акцій громадського протесту в період з  
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 
року, учасників бойових дій, осіб, які 
перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися 
для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, та 
інших громадян, які залучалися і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції в районах її проведення, 
затвердженої рішенням районної  
ради від 09.11.2014р. №619-ХХХ/14 (зі 
змінами)   
 

ПЕРЕЛІК 
заходів, джерел та обсягів фінансування Програми 

Розробники програми: 
 управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 
 постійна комісія районної ради з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення     

  
№ 
з/
п 

Найменування заходів Виконавці  Термін 
виконан 

ня 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.  Очікувані 
результати всього Держав

ний 
бюджет 

Обласний 
бюджет 

Районний 
бюджет 

Інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.Соціальна підтримка сімей загиблих і постраждалих учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і брали участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення 
 ...         
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3.21. Виділення коштів для 
організації і проведення 
відпочинку дітей із сімей 
учасників 
антитерористичної 
операції в літніх таборах 
відпочинку, 
паломницьких поїздках 
та інших культурно-
масових заходах 

  2017-2019 
 роки 

в межах 
кошто 
рисних 
призна 
чень 

- - 

в межах 
кошто 
рисних 
призна 
чень 

  Поліпшення 
соціального захисту 

учасників 
антитерористичної 

операції та членів їх 
сімей  

 
Начальник управління праці та соціального 
захисту населення райдержадміністрації           Любов  Стефанюк 
 


