
У К РА Ї Н А

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ  VІІI  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від    «25»  лютого 2021 року          № 187                                   м. Стрий

   Про затвердження  Комплексної  Програми
    «Підтримка учасників АТО (ООС )
    та членів їх сімей»  на 2021 рік

          Керуючись  п. 1 пп. 3 ст. 91 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  міська рада вирішила:

1.Затвердити Комплексну  Програму «Підтримка учасників АТО (ООС) та 
членів їх сімей» на 2021 рік. 
2.Виділити передбачені в місцевому бюджеті  на 2021 рік кошти в сумі      
1000,0 тис. грн. на виконання Комплексної Програми.
3.Фінансовому управлінню проводити фінансування згідно п.2 даного 
рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з 
питань охорони здоров’я та соціального захисту  населення (І.Салдан).

      Міський голова                                                                         Олег Канівець

 

                                                                              
                                                                                 
                                   



      

                                                                                          Затверджено:
                                                                                         Міський голова  
                                                                                      _____________О.Канівець                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       Комплексна програма: «Підтримка учасників АТО (ООС) та членів їх 
сімей» на 2021 рік

Погоджено:                                                                    Погоджено:
Голова постійної  комісії з                                   Голова постійної комісії з
питань планування, фінансів, бюджету та         питань охорони здоров’я та   
соціально-економічного розвитку                      соціального захисту населення
                                                                                  
______________С. Ковальчук                               _______________І.Салдан

«____»__________ 2021 року                               «____»__________2021року

Погоджено:                                                                        Погоджено:
Заступник міського голови                                   Начальник фінансового
                                                                                 управління

______________Х.Грех                                         _____________Л. Коваль
«___»__________2021 року                                 «___» __________ 2021року

Погоджено:                                                                       Погоджено:
Начальник відділу економічного                       Начальник управління  
розвитку та стратегічного планування соціального захисту 
                                                                               населення
______________Г.Баран                                      _____________С. Панилик
«___» ________ 2021 року                                  «___» _________ 2021 року

                                                        
                                                            м. Стрий
                                                             2021 рік



                              
                                            
                                                                     

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Підтримка учасників АТО (ООС) та членів їх сімей»
на 2021 рік.

1. Ініціатор розроблення Програми  
Управління  соціального захисту населення.

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми :

    Рішення сесії міської ради від  «25» лютого  2021 р. № 187

3. Розробник Програми  Управління  соціального захисту населення    
Стрийської міської ради (завдання № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 

 4. Відповідальний виконавець Програми  Управління  соціального                  
   захисту населення Стрийської міської ради.

5. Учасники Програми: 
  
  - учасники АТО(ООС) та члени  Їх сімей;
  - учасники бойових дій АТО(ООС);
  -  члени сімей загиблих(померлих) учасників АТО (ООС) та Героїв Небесної 
Сотні;
  - бійці добровольці АТО (ООС)
  -  поранені учасники бойових дій АТО(ООС)
  -  особи з інвалідністю внаслідок війни АТО(ООС)
6. Термін реалізації Програми   01.01.2021р – 31.12.2021р

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, тис. грн., всього,   1000 ,00 тис.грн.

       Начальник  управління                                                            Панилик С.М.  



МЕТА  КОМПЛЕКСНОЇ  ПРОГРАМИ:

Підтримка учасників АТО (ООС) та членів їх сімей

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ТА ПОКАЗНИКІВ КОМПЛЕКСНОЇ  
ПРОГРАМИ

«Підтримка учасників АТО (ООС) та членів їх сімей»   на 2021 рік.

                                                                    (назва програми)   
№
№
з/
п

Назва заходу Перелік 
заходів 

Показники
виконання
заходу, 
одиниці
виміру,чол./г
рн

Виконаве
ць заходу, 
показни
ка

Фінансування Очікуваний 
результат

Джерела Обсяги
тис.грн.

2020 рік

1 Захід 1
0813242

Забезпечити 
своєчасну виплату 
одноразової грошової 
допомоги учасникам 
АТО (ООС) та членів 
їх сімей. 
КЕКВ 2730

Захід 1

Виплата 
одноразової 
грошової 
допомоги

Продукту – 
кількість 
одержува
чів –45 чол.
Ефективності 
– середній 
розмір -
2000,0 грн.

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий
бюджет

90,0  Забезпечен
 ня фінансової 
підтримки  
учасників 
антитерористичн
ої операції 
(ООС)та членів 
їх сімей.

2 Захід 2
0813242

Забезпечити 
своєчасну виплату 
грошової допомоги 
до Дня Добровольця, 
бійцям – 
добровольцям 
АТО(ООС) 
КЕКВ 2730

Захід  2 

Виплата 
грошової 
допомоги 

Продукту-
кількість 
одержувачів -
12 чол.
Ефективності 
–середній 
розмір -
3000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

36,0
Забезпечен
 ня фінансової 
підтримки  
бійців – 
добровольців 
АТО(ООС)

3 Захід 3
0813242

Забезпечити виплату 
грошової допомоги 
до Дня Героя,  сім’ям  
загиблих(померлих) 
учасників АТО 
(ООС) та Героїв 
Небесної Сотні 
КЕКВ 2730

Захід  3

Виплата 
грошової 
допомоги

Продукту-
кількість 
одержувачів -
25 чол.
Ефективності 
–середній 
розмір -
2000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

50,0 Забезпечен
 ня фінансової 
підтримки  
членів сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників АТО 
(ООС) та Героїв 
Небесної Сотні 



4. Захід4
0813242

Забезпечити виплату 
грошової допомоги 
до Дня Незалежності 
України,  сім’ям  
загиблих(померлих) 
учасників АТО 
(ООС) та Героїв 
Небесної Сотні 
КЕКВ 2730

Захід  4 

Виплата 
грошової 
допомоги

Продукту-
кількість 
одержувачів -
25 чол.
Ефективності 
–середній 
розмір -
3000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

75,0 Забезпечен
 ня фінансової 
підтримки  
членів сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників АТО 
(ООС) та Героїв 
Небесної Сотні 

5 Захід 5 
0813242

Забезпечити виплату 
грошової допомоги  
до Дня захисника 
України, членам 
сімей 
загиблих(померлих) 
учасників АТО(ООС) 
та Героїв Небесної 
Сотні 
КЕКВ 2730

Захід  5 

Виплата 
грошової 
допомоги

Продукту-
кількість 
одержувачів -
25 чол.
Ефективності 
–середній 
розмір -
5000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

125,0 Забезпечен
 ня фінансової 
підтримки  
членів сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників АТО 
(ООС) та Героїв 
Небесної Сотні 

6 Захід 6
0813242

Забезпечити виплату 
грошової допомоги  
до Дня захисника 
України, пораненим 
учасникам бойових 
дій АТО(ООС)  
КЕКВ 2730

Захід  6 

Виплата 
грошової 
допомоги 

Продукту-
кількість 
одержувачів -
12  чол.
Ефективності 
–середній 
розмір -
3000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет 36,0

Забезпечення 
фінансової 
підтримки  
поранених 
учасників 
бойових дій 
АТО(ООС) 

7 Захід 7
0813242

Забезпечити виплату 
грошової допомоги  
до Дня захисника 
України, особам з 
інвалідністю 
внаслідок війни 
АТО(ООС) 
КЕКВ 2730

Захід  7 

Виплата 
грошової 
допомоги 

Продукту-
кількість 
одержувачів -
50 чол.
Ефективності 
–середній 
розмір -
3000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

150,0 Забезпечення 
фінансової 
підтримки  
осіб з 
інвалідністю 
внаслідок війни 
АТО(ООС)

8 Захід 8
0813242

Підтримка 
учасників 
АТО(ООС) та 

Захід  8

Виплата 
грошової 
допомоги

Продукту-
кількість 
одержувачів -
50 чол.
Ефективності 
–середній 
розмір -

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 

місцевий 
бюджет

219,00 Забезпечен
 ня фінансової 
підтримки  
учасників 
АТО(ООС) та 
членів їх сімей



членів їх сімей
КЕКВ 2730

3000,00грн міської Ради

9 Захід 9 
        0813242
Забезпечити 
придбання 
матеріалів та 
інвентаря для 
передачі 
волонтерами в зону 
АТО(ООС) 
КЕКВ 2210

Захід  9

Придбання 
матеріалів та 
інвентаря 

Продукту-
кількість 
одержувачів -
1 чол.
Ефективності 
–середній 
розмір -
49000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

49,0
Забезпечення 
виплати 
одноразової 
матеріальної 
допомоги 

10 Захід 10
0813180

Забезпечити 
відшкодування 
додаткової пільги  в 
готівковій формі -
50% на оплату 
житлово-
комунальних послуг 
для  членів сімей 
загиблих  учасників 
АТО(ООС) та 
родинам Героїв 
Небесної Сотні
КЕКВ 2730

Захід 10

Виплата 
адресної 
грошової 
допомоги

Продукту – 
кількість 
одержува
чів – 10чол.
ефективності 
– середній 
розмір -
333,33 грн.
(12міс 2021р)

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий
бюджет

40,0 Забезпечен
 ня фінансової 
підтримки  
учасників 
антитерористичн
ої операції та 
членів їх сімей

11 Захід11
0813180

Забезпечити 
відшкодування пільг 
в готівковій формі, з 
оплати житлово-
комунальних послуг 
учасникам АТО 
(ООС) та членам їх 
сімей, бійцям – 
добровольцям   в 
ромірі 75% в межах 
норм користування, з 
врахуванням пільг  з 
державного бюджету
 КЕКВ 2730

Захід 11

Виплата 
адресної 
грошової 
допомоги 

Продукту-
кількість 
одержувачів-
15   чол.
Ефективності
-середній 
розмір-
1111,11 грн

Управління  
соціального 
захисту 
населення 
Стрийської 
міської Ради

Місцевий 
бюджет

130,0  Забезпечен
 ня фінансової 
підтримки  
учасників 
антитерористичн
ої операції та 
членів їх сімей



КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 
КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Звіт про виконання Комплексної Програми подається щоквартально фінансовому 
управлінню  Стрийської міської ради за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного 
за звітним та не пізніше, ніж через місяць після завершення року.

При уточненні  бюджету відповідно вносяться зміни до Програми. 

Начальник  управління 
соціального захисту населення
Стрийської міської ради                                                                  Панилик С.М. 

(03245)57231)                          

                              РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
«Підтримка учасників АТО  (ООС) та членів їх 

сімей»  на 2021 рік».

Обсяг коштів, які 
пропонується
 залучити на виконання 
програми

2021 рік Усього витрат на 
виконання програми

Усього, 1000,00 1000,00
у тому числі
обласний бюджет
районні, міські (міст 
обласного 
підпорядкування) бюджети 

1000,00 1000,00

Бюджети сіл, селищ міст 
районного 
підпорядкування
кошти небюджетних 
джерел

Начальник  управління 
соціального захисту населення
Стрийської міської ради                                                         Панилик С.М.                                                                                                    


