
 

 

 
                                                 

                                       

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА 

восьме демократичне скликання 
(вісімнадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

від 21 грудня 2017 року № 409-ХVІІІ/17 
 

Про  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)   
 
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 15.12.2017 року, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», районна рада  

вирішила: 
1. Внести зміни 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), а саме: 

1.1. Викласти в новій редакції паспорт Програми (додається). 
         1.2. Викласти в новій редакції: 
          - пункт 2.1. розділу 2 «Соціальна підтримка сімей загиблих і постраждалих під 
час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 
лютого 2014 року» Переліку заходів, джерел та обсягів фінансування Програми 
(додається); 

- пункт 3.1. розділу 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» Переліку заходів, джерел та 
обсягів фінансування Програми (додається); 

- пункт 3.2. розділу 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» Переліку заходів, джерел та 
обсягів фінансування Програми (додається); 

- пункт 3.5. розділу 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» Переліку заходів, джерел та 
обсягів фінансування Програми (додається); 

- пункт 3.16. розділу 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» Переліку заходів, джерел та 
обсягів фінансування Програми (додається); 

- пункт 3.17. розділу 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» Переліку заходів, джерел та 
обсягів фінансування Програми (додається); 

- пункт 3.18. розділу 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» Переліку заходів, джерел та 
обсягів фінансування Програми (додається). 

- пункт 3.21. розділу 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» Переліку заходів, джерел та 
обсягів фінансування Програми  (додається). 

- пункт 3.22. розділу 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» Переліку заходів, джерел та 
обсягів фінансування Програми  (додається). 
   2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Г.Кравчук), 
виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, передбачати кошти на 
виконання даної програми. 

3. 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 



 

 

ПАСПОРТ 
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 
 

1.  Ініціатори розроблення Програми (замовники): 
- районна рада 
- районна державна адміністрація 
2. Розробник Програми:  
- управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 
- постійна комісія районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, 

дитинства, соціальної політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх 
сімей 

3.  Термін реалізації Програми: 2015-2019 роки 
4. Етапи фінансування Програми: 2015-2019 роки 
5. Обсяг фінансування Програми: в межах кошторисних призначень 

 

Роки 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. 
 

Всього  
 
 

в т.ч. за джерелами фінансування 
районний 

бюджет 
обласний бюджет інші 

джерела 
2017  

 
499,4 499,4 в межах кошторисних 

призначень 
 

2018 950,0 950,0 в межах кошторисних 
призначень 

 

2019 1120,0 1120,0 в межах кошторисних 
призначень 

 

 

           6. Очікувані результати виконання Програми: 
           Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, 
поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей загиблих та 
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, а 
також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні 
допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань. 
        7. Термін проведення звітності: 

          Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно 
до поставлених мети та завдань.  

 

Керівник Програми: 
Заступник голови районної 
державної адміністрації                                                Любов Михайлишин 

 

Замовник Програми: 
Начальник управління праці та  
соціального захисту населення  
районної державної адміністрації                                 Любов Стефанюк 



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 

 
Назва Програми: районна Програма 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 
Розробник програми:  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 
  

№ 
з/п 

Найменування 
заходів 

Виконавці  Термін 
виконан 

ня 

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

бюджет 
Обласний 

бюджет 
Районний 

бюджет 
Інші 

джерела 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ...         
 2. Соціальна підтримка сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту  

в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року 
 
2.1. 

 
Надання пільг з 
оплати вартості 
житлово-комунальних 
послуг у розмірі 50 

 
Управління праці та 
соціального захисту 

населення 
райдержадміністрації 

 
2017 

 
2,0 

– – 

 
2,0 

 

Поліпшення 
соціального захисту 

сімей 
 
 

 
 
2018 

10,0 10,0 



 

 

 

відсотків в межах 
норм споживання 
сім’ям,  члени яких 
загинули (померли) 
під час масових акцій 
громадського протесту 

 
 
 

 

2019 10,0 
 

10,0  
 
 
 

 ...         

 
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 
3.1. Надання пільг з 

оплати вартості 
житлово-комунальних 
послуг у розмірі 50 
відсотків в межах 
норм споживання 
сім’ям, члени яких 
загинули під час 
антитерористичної 
операції 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення 
райдержадміністрації 

 
2017 

 
2,0 

в межах 
кошторисних 
призначень 

– 

 
2,0 

 
Поліпшення 

соціального захисту 
сімей 

 
2018 

 
10,0 

 
10,0 

2019 10,0 
 

10,0 
 

3.2. Надання пільг з 
оплати вартості 
житлово-комунальних 
послуг сім'ям 
учасників 
антитерористичної 
операції, які отримали 
травми, поранення, 
контузії, каліцтва, 
пов'язані з 
проходженням 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення 
райдержадміністрації, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 

 

 
2017 

 
5,0 – – 

 
5,0  

Поліпшення 
соціального захисту 

сімей 

2018 10,0 10,0 



 

 

 

військової служби, з 
урахуванням рішень 
районної ради 
 

2019 10,0 
 

10,0 
 

 ...         
3.5. Надання матеріальної 

допомоги у зв’язку із 
втратою члена сім’ї, 
смерть якого пов’язана 
з участю в 
антитерористичній 
операції, за 
зверненням одного із 
членів сім'ї 
 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення 
райдержадміністрації 

 
2017 

 
50,0 

в межах 
кошто 
рисних 
призна 

чень 

в межах 
кошто 
рисних 
призна 

чень 

 
50,0 

 
Матеріальна 

підтримка сімей 

2018 100,
0 

100,0 

2019 100,
0 
 

100,0 
 

 ...         

3.16. Виплата одноразової 
грошової допомоги 
учасникам та 
пораненим в 
антитерористичній 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення 
райдержадміністрації, 
центральна районна 

 
2017 

 
150,0 

- - 

 
150,0 

 

Матеріальна  
підтримка сімей  

2018 
 

200,0 200,0 



 

 

 

операції: 
- на часткове покриття 
витрат на 
дороговартісне 
лікування;  
- для вирішення 
невідкладних 
соціально-побутових 
питань (за умови 
попереднього 
виділення коштів з 
сільських та селищних 
бюджетів) 
 

лікарня 2019 300,0 300,0 

3.17. Забезпечення 
харчуванням дітей із 
сімей загиблих і 
постраждалих 
учасників бойових дій 
та інших громадян, які 
залучалися і брали 
участь в 
антитерористичній 
операції в районах її 
проведення, у 
дошкільних та 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
району 

Управління освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 

2017 274,0 - - 274,0  Забезпечення 
харчуванням дітей у 
дошкільних та 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладах району 

2018 500,0 500,0 

2019 550,0 550,0 

3.18. Надання пільг на 
першочергове 
безплатне 
зубопротезування (за 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення 
райдержадміністрації, 

2017 
10,0 

- -  

10,0 Оздоровлення та 
поліпшення 

соціального захисту 
громадян, які брали 

   2018 100,0 100,0 



 

 

 

винятком 
протезування з 
дорогоцінних металів), 
в тому числі  
придбання розхідних 
матеріалів (рентген-
плівки), 
стоматологічних 
матеріалів для 
проведення 
терапевтичного та 
хірургічного лікування 
зубів для учасників 
бойових дій та інших 
громадян, які брали 
безпосередню участь в 
антитерористичній 
операції, а також для 
членів сімей загиблих 
в ході проведення 
антитерористичної 
операції 

центральна районна 
лікарня 

2019 120,0 120,0 безпосередню 
участь в 

антитерористичній 
операції та їх сімей 

 ...         
3.21. Виділення  

коштів для організації 
і проведення 
відпочинку дітей із 
сімей учасників 
антитерористичної 
операції в літніх 
таборах відпочинку, 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 

 
2017 

 
5,4 

- - 

 
5,4 

  Поліпшення 
соціального захисту 

учасників 
антитерористичної 

операції та членів їх 
сімей  

 
 

2018 

 
 
10,0 

 
 
10,0 
 
 
10,0 



 

 

 

паломницьких 
поїздках та інших 
культурно-масових 
заходах 

2019  10,0 

3.22. Надання пільг з 
оплати вартості  
житлово-комунальних 
послуг сім'ям осіб, 
яким Івано-
Франківською 
обласною радою 
видано посвідчення 
«Бійця-добровольця 
антитерористичної 
операції», з 
урахуванням рішень 
районної ради 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 

2017 1,0 

 - 

1,0   Поліпшення 
соціального стану 

сімей  2018 10,0 10,0 

2019 10,0 10,0 

 
 
Замовник Програми 
Управління праці та соціального захисту населення  
районної державної адміністрації           Л.Стефанюк 
 
Керівник Програми 
Заступник голови районної  
державної адміністрації              Л.Михайлишин 

 
 


