
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXІІІСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 1 липня 2022 року                           Стрий                  №1173

Про внесення змін до Комплексної Програми
«Підтримка учасників АТО (ООС)
 та членів їх сімей»  на 2022 рік

На виконання Закону України «Про основи національного спротиву», 
Закону України Про затвердження Указу Президента України «Про введення 
воєнного стану в Україні», керуючись п. 3 ст. 91 Бюджетного Кодексу  України, 
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада 
ВИРІШИЛА:

1.Змінити назву Комплексної  Програми«Підтримка учасників АТО(ООС) та 
членів їх сімей» на 2022 рік на Комплексна Програма «Підтримка учасників 
АТО(ООС), Захисників та Захисниць України  та членів їх сімей» на 2022 рік.
          2. Затвердити в новій редакції Комплексну Програму «Підтримка учасників 
АТО(ООС), Захисників та Захисниць України та членів їх сімей» на 2022 рік.
3.Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування даноїКомплексної 
Програми.
          4. Визнати таким, що втратило чинність Рішення 
XVІІІСесіїVIIIдемократичного скликання від 24.02.2022року №980 «Про внесення 
змін до Комплексної Програми «Підтримка учасників АТО(ООС) та членів їх 
сімей» на 2022 рік».
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех та 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), Захисників та 
Захисниць України  та членів їх сімей» на 2022 рік».

Погоджено:                                                                    Погоджено:
Голова постійної  комісії з                                   Голова постійної комісії з
питань планування, фінансів, бюджету та         питань охорони здоров’ята   
соціально-економічного розвитку                      соціального захисту населення

______________С. Ковальчук                               _______________І.Салдан

«____»__________ 2022року                               «____»__________2022року

Погоджено:                                                                        Погоджено:
Заступник міського голови                                   Начальник фінансового
управління

______________Х.Грех                                         _____________Л. Коваль
«___»__________2022року                                 «___» __________ 2022року

Погоджено:                                                                       Погоджено:
Начальник відділу економічного                       Начальник управління  
розвиткута  стратегічногопланування соціального захисту 
населення
______________Г.Баран_____________Н. Кукляк
«___» ________ 2022року                               «___» _________ 2022року

м. Стрий
                                                             2022рік



І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

  «Підтримка учасників АТО (ООС), Захисників та Захисниць України та 
членів їх сімей» на 2022 рік

1. Ініціатор розроблення Програми  
Управління  соціального захисту населення Стрийської міської ради

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми :

Рішення сесії міської ради від  27.01.2022р. № 884

3. Розробник Програми  Управління  соціального захисту населення    
Стрийської міської ради 

 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), Захисників та 
захисниць України та Героїв Небесної Сотні;
  - бійці добровольці АТО (ООС);
  -  поранені учасники бойових дій АТО(ООС);
  -  особи з інвалідністю внаслідок війни АТО(ООС);
  - Захисники, Захисниці України; 
  - члени добровольчих формувань Стрийської ТГ які зареєстровані на 
території Стрийської ТГ.
6. Термін реалізації Програми   01.01.2022р – 31.12.2022р

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, тис. грн., всього, 1406,8тис.грн.

Начальник  управлінняНадіяКУКЛЯК
соціального захисту населення
Стрийської міської ради



МЕТА  КОМПЛЕКСНОЇ  ПРОГРАМИ:

Фінансова підтримка учасників АТО (ООС), Захисників та Захисниць 
України   та членів їх сімей, членів громадських добровольчих  формувань 

Стрийської ТГ(за клопотаннями керівників таких формувань)

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ТА ПОКАЗНИКІВ КОМПЛЕКСНОЇ  
ПРОГРАМИ

«Підтримка учасників АТО (ООС),Захисників та Захисниць України та членів їх 
сімей» на 2022 рік

(назва програми)   
№
№
з/
п

Назва завдання Перелік 
заходів 
завдання

Показники
виконання
заходу, 
одиниці
виміру,чол./грн

Виконавець 
заходу, 
показника

Фінансування Очікуваний 
результат

Джерела Обсяги
тис.грн.

2022рік

1 Завдання 1
0813242

Забезпечити 
своєчасну виплату 
одноразової грошової 
допомоги учасникам 
АТО (ООС), 
Захисникам  та 
Захисницям України 
та членам їх сімей. 
КЕКВ 2730

Захід 1

Виплата 
одноразової 
грошової 
допомоги

Продукту – 
кількість 
одержува
чів –79чол.
Ефективності – 
середній розмір 
-2000,0 грн.

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий
бюджет

152,0

-6,0
Було

(158,0)

Забезпечен
ня фінансової 
підтримки  

2 Завдання2
0813242

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

Захід2

Виплатагро
шовоїдопом
оги

Продукту-
кількістьодерж
увачів -11чол.
Ефективності –
середнійрозмір 
-3000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

33,0

(- 12) 
було
(45,0)

Забезпечен
ня фінансової 
підтримки  

3 Завдання3
0813242

Забезпечити виплату 
грошової допомоги 
до Дня Героя,  сім’ям  
загиблих(померлих) 
учасників 

Захід  3

Виплатагро
шовоїдопом
оги

Продукту-
кількістьодерж
увачів -28чол.
Ефективності –
середнійрозмір 
-2000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення
Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

56,0

(+12)бу
ло

(44,0)

Забезпечен
ня фінансової 
підтримки  



АТО(ООС), 
Захисників та 
Захисниць України,  
Героїв Небесної 
Сотні КЕКВ 2730

4. Завдання4
0813242

Забезпечити виплату 
грошової допомоги 
до Дня Матері,  
сім’ям  
загиблих(померлих)у
часників 
АТО(ООС),Захисник
ів  та Захисниць 
України,  Героїв 
Небесної Сотні 
КЕКВ 2730

Захід  4

Виплатагро
шовоїдопом
оги

Продукту-
кількістьодерж
увачів -16чол.
Ефективності –
середнійрозмір 
-2000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

32,0

(- 12) 
було
(44,0)

Забезпечен
ня фінансової 
підтримки  

5. Завдання5
0813242

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

Захід  5

Виплатагро
шовоїдопом
оги

Продукту-
кількістьодерж
увачів -30чол.
Ефективності –
середнійрозмір 
-3000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

90,0

+24
Було 
(66,0)

Забезпечен
ня фінансової 
підтримки  

6. Завдання6
0813242

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

Захід  6

Виплатагро
шовоїдопом
оги

Продукту-
кількістьодерж
увачів -30чол.
Ефективності –
середнійрозмір 
-3000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

90,0

+24
Було 
(66,0)

Забезпечен
ня фінансової 
підтримки  

7. Завдання7
0813242

Захід  7

Виплатагро

Продукту-
кількістьодерж
увачів -12чол.

Управлін
ня  
соціально

місцевий 
бюджет 36,0

Забезпечення 
фінансової 
підтримки  



Забезпечити виплату 
грошової допомоги  
до Дня захисника 
України, пораненим 
учасникам 
АТО(ООС), 
Захисникам  та 
Захисницям України 
КЕКВ 2730

шовоїдопом
оги

Ефективності –
середнійрозмір 
-3000,00грн

го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

8. Завдання8
0813242

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

Захід8

Виплатагро
шовоїдопом
оги

Продукту-
кількістьодерж
увачів -42чол.
Ефективності –
середнійрозмір 
-3000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

126,0 Забезпечення 
фінансової 
підтримки  

9 Завдання9 
0813242
Забезпечити 
придбання 
військової амуніції 
(камуфляжного 
однострою,тактичн
ого взуття) для 
Добровольчого 
Українського 
Корпусу
КЕКВ 2210

Захід  9

Придбання 
військової 
амуніції 

Продукту-
кількістьодерж
увачів -1 чол.
Ефективності –
середнійрозмір 
-40000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

40,0
Забезпечення 
придбання 
військової 
амуніції 

10 Завдання10
0813242
Забезпечити 
придбання 
матеріалів та 
інвентаря для 
передачі 
волонтерами в зону 
воєнних дій
КЕКВ 2210

Захід  10

Придбання 
матеріалів 
та 
інвентаря

Продукту-
кількістьодерж
увачів -1 чол.
Ефективності –
середнійрозмір 
-9000,00грн

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий 
бюджет

9,0 Забезпечення 
придбання 
матеріалів та 
інвентаря

11 Завдання11
0813180

Забезпечити 
відшкодування 
додаткової пільги  в 
готівковійформі -
50% на оплату 
житлово-
комунальних послуг 

Захід 11

Виплата 
адресної 
грошової 
допомоги

Продукту – 
кількість 
одержува
чів – 10чол.
ефективності – 
середній розмір 
-500,00 грн.
(12міс 2022р)

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий
бюджет

60,0 Забезпечен
ня фінансової 
підтримки  



для  членів сімей 
загиблих  учасників 
АТО(ООС) та 
родинам Героїв 
Небесної Сотні
КЕКВ 2730

12 Завдання12
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 12

Виплата 
адресної 
грошової 
допомоги 

Продукту-
кількість 
одержувачів-
12чол.
Ефективності-
середній 
розмір-902,77 
грн

Управління  
соціального 
захисту 
населення 
Стрийської 
міської Ради

Місцевий 
бюджет

130,0 Забезпечен
ня фінансової 
підтримки  

13 Завдання  13
0813242  
Придбання житла для 
учасників 
антитерористичної 
операції(ООС) на 
умовах 
співфінансування

Захід 13
Придбання 
житла для 
учасників 
АТО(ООС)на 
умовах 
співфінансув
ання

Продукту-
кількість 
одержувачів-
1чол.
Ефективності-
середній 
розмір-
432,8тис.грн

Управління  
соціального 
захисту 
населення 
Стрийської 
міської Ради

Міський 
бюджет

432,8 Забезпечення 
житлом
учасників 
антитерористи
чної операції 
(ООС)

14 Завдання 14
0813242

Забезпечити  виплату  
грошової допомоги 
членам 
добровольчих, 
громадських 
формувань 
Стрийської ТГ за 
клопотаннямикерівн
иків таких 
формувань
КЕКВ 2730

Захід 14

Виплата  
грошової 
допомоги, 
щокварталь
но (за 
клопотання
ми 
керівників)

Продукту – 
кількість 
одержува
чів –40чол.
Ефективності – 
середній розмір 
-1,0-5,0 тис. 
грн.

Управлін
ня  
соціально
го захисту 
населення

Стрийської 
міської Ради

місцевий
бюджет

120,0 Забезпечення 
фінансової 
підтримки  



КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 
КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Звіт про виконанняКомплексної 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 доПрограми.

Начальник  управління 
соціального захисту населення
Стрийської міської ради                                                                  Надія КУКЛЯК

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
«Підтримка учасників АТО  (ООС),Захисників та Захисниць України   та членів їх 

сімей» на 2022 рік.

Обсяг коштів, які 
пропонується
залучити на виконання 
програми

2022рік Усього витрат на 
виконання програми

Усього, 1406,8 1406,8
у тому числі
обласний бюджет
районні, міські (міст 
обласного 
підпорядкування) бюджети 

1406,8 1406,8

Бюджети сіл, селищ міст 
районного 
підпорядкування
кошти небюджетних 
джерел

Начальник  управління 
соціального захисту населення
Стрийської міської ради                                                         Надія КУКЛЯК


