
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 3 сесія 8 скликання 

 
_24 грудня 2020 року                                                                               № 69 
 
 
Про затвердження комплексної програми 
соціальної підтримки учасників  
антитерористичної операції 
(операції об’єднаних сил) та членів їх сімей 
на 2021-2023 роки на територій  Баранівської  
об’єднаної територіальної громади 
на 2021-2023  
 
Розглянувши програму  комплексної  соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції(операції об’єднаних сил) та членів їх сімей роки 
на територій  Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 
роки, керуючись  ст.26 п.22, ст.59 ч.1,2,3, Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій 
міської ради, Баранівська міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 
 
1. Затвердити комплексну програму соціальної підтримки учасників        
антитерористичної операції(операції об’єднаних сил) та членів їх сімей  на 
територій  Баранівської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 
роки(додається ). 
2. Щорічно передбачати кошти на фінансування витрат, пов'язаних із 
реалізацією заходів Програми, у межах можливостей  міського  бюджету. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв’язку. 
 
 
 
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
  



                                                       Додаток до рішення  
3 сесії 8 скликання 

від 24 грудня 2020 року №69_ 
Комплексна програма 

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
(операції об’єднаних сил) та членів їх сімей  

на 2021-2023 роки 
 

I. Загальні положення 
 Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів та учасників 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) (далі - АТО(ООС)) у Луганській та 
Донецькій областях та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів та учасників 
АТО(ООС) на 2021-2023 р.р.  (далі – Програма), покликана сприяти реалізації Законів 
України  «Про оборону України», «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 
України щодо захисту держави, соціального і правового захисту ветеранів та учасників 
АТО(ООС), членів їх сімей, військовослужбовців і поранених ветеранів та учасників 
АТО(ООС), сімей загиблих (померлих) ветеранів та учасників антитерористичної операції, 
вшанування пам’яті загиблих учасників АТО(ООС). 

Надання допомоги ветеранам та учасникам АТО(ООС), членам їх сімей, 
військовослужбовцям і пораненим ветеранам та учасникам АТО(ООС), сім’ям загиблих 
(померлих) ветеранів та учасників АТО(ООС) здійснюється на підставі відомостей, 
наданих Баранівським районним територіальним центром комплектування та соціальної 
підтримки, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
військовими частинами та інших відомостей передбачених законодавством. 
 

II. Мета програми 
Метою Програми є поліпшення ефективності взаємодій місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування з громадськими, волонтерськими організаціями з 
питань щодо сприяння Збройним Силам України в захисті рідної держави, її суверенітету, 
територіальної цілісності та недоторканості, правової, матеріальної, соціальної, 
психологічної підтримки ветеранів та учасників АТО(ООС), членів їх сімей, 
військовослужбовців і поранених ветеранів та учасників АТО(ООС), сімей загиблих 
(померлих) ветеранів та учасників АТО(ООС), вшанування пам’яті загиблих учасників 
АТО(ООС), покращення рівня військово-патріотичного виховання молоді. 

 
III.  Очікувані результати 

Виконання визначених даною Програмою завдань сприятиме: 
- підвищенню рівня обороноздатності держави; 
- посиленню соціального захисту ветеранів та учасників АТО(ООС), членів їх сімей, 

військовослужбовців і поранених ветеранів та учасників АТО(ООС), сімей загиблих 
(померлих) ветеранів та учасників АТО(ООС); 

- покращенню матеріально-побутових умов їх проживання; 
- наданню їм додаткових соціальних гарантій та адресної допомоги; 
- гідному вшануванню пам’яті полеглих за Батьківщину; 
- патріотичному вихованню підростаючого покоління; 
- підвищенню рівня довіри до органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, позитивного ставлення до військовослужбовців, ветеранів та учасників 
АТО(ООС), членів їх сімей. 

 
 



IV.  Джерела фінансування 
Фінансування Програми  здійснюється за рахунок видатків бюджетів міської та 

селищних рад, територіальних громад, інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством. 

V. Напрями реалізації та заходи Програми 

№ 
з/п 

Перелік заходів 
Програми 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 
результат 

1. Надання одноразової 
матеріальної 
допомоги учасникам 
та ветеранам 
АТО(ООС), сім’ям 
поранених учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС) та сім’ям 
загиблих, в тому числі 
на встановлення 
пам’ятних дощок, 
пам’ятників. 

Управління 
соціального 
захисту 
Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Матеріальна 
підтримка 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС), 
членів сімей 
загиблих та 
поранених 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

2. Виявлення та облік 
членів сімей загиблих 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС), які 
потребують 
поліпшення житлових 
умов, внесення їх до 
квартирного обліку. 

Управління 
соціального 
захисту 
Баранівської 
міської 
ради, відділ 
містобудува
ння та 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 
міської ради 

Не потребує Не потребує Обстеження 
житлових 
умов членів 
сімей 
загиблих 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

3. Поліпшення 
житлових умов 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС) та членів 
їх сімей, які цього 
потребують. 

Баранівська 
ОТГ 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень, із 
залученням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Поліпшення 
житлових 
умов  учасник
ів та ветеранів 
АТО(ООС) та 
членів їх 
сімей 

4. Забезпечення 
учасникам та 
ветеранам 
АТО(ООС), членам 
сімей загиблих 
можливості 
реалізувати право на 
безоплатну передачу 

Відділи 
містобудува
ння та 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

Не потребує Не потребує Поліпшення 
соціально-
побутових 
умов 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС), 



земельних ділянок із 
державної 
(комунальної) 
власності для 
будівництва  та 
обслуговування 
житлового будинку, 
господарських 
будівель і споруд 
присадибних ділянок 

Баранівської 
міської  рад 

членів сімей 
загиблих 

5. Забезпечення 
безкоштовним 
оздоровленням та 
відпочинком дітей 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС). 

Відділ 
освіти, 
відділ 
культу-ри, 
сім’ї, молоді 
та спорту 
Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
соціального 
захисту сімей 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

6. Забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням учнів 1-
11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних  закладів -  
дітей учасників та 
ветеранів АТО(ООС), 
дітей які проживають 
в складі сімї та 
знаходяться на 
утримані 
(забеспечені) 
учасниками 
АТО(ООС) 

Відділ 
освіти 
Баранівської 
міської ради 
 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
соціального 
захисту сімей 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

7. Звільнення дітей 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС) від плати 
за навчання  у «Школі 
мистецтв». 

Відділ 
освіти 
Баранівської 
міської 
ради, відділ 
культури, 
сім’ї, молоді 
та спорту  

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Соціальний 
захист сімей 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

8. Першочергове 
влаштування до 
дошкільних 
навчальних закладів 
дітей  учасників та 
ветеранів АТО(ООС). 

Відділ 
освіти 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Соціальний 
захист сімей 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

9. Надання 
психологічної 
допомоги учасникам 
та ветеранам 

Управління 
соціального 
захи-сту 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Психологічна 
реабілітація 



АТО(ООС) та членам 
їх сімей. 

10
. 

Надання правової 
допомоги учасникам 
та ветеранам 
АТО(ООС) та членам 
їх сімей. 

Відділ 
«Баранівськ
е бюро 
правової 
допомоги» 
(за згодою), 
відділ 
організаційн
о-кадрової 
роботи 
міської ради 

Не потребує Не потребує Правова 
допомога 

11
. 

Надання допомоги 
сім'ям загиблих 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС) та 
померлих в результаті 
поранення в 
організації та 
проведенні похорону. 

Управління 
соціального 
захи-сту 
Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Виявлення 
гуманізму та 
співчуття 
сім'ям 
загиблих 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 

12
. 

Налагодження 
співпраці з 
громадськими, 
благодійними, 
волонтерськими, 
релігійними, 
міжнародними 
організаціями з метою 
залучення коштів з 
небюджетних джерел 
для надання грошової 
і натуральної 
допомоги сім'ям 
загиблих 
(постраждалих) під 
час проведення 
АТО(ООС), які її 
потребують. 

Управління 
соціального 
захи-сту 
Баранівської 
міської 
ради, відділ 
юридичної 
та 
організаційн
о-кадрової 
роботи 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Залучення 
гуманітарної 
допомоги 

13
. 

Надання необхідної 
допомоги у 
працевлаштуванні, 
сприяння у 
професійній 
підготовці, 
перепідготовці, 
підвищенні 
кваліфікації учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС) та членів 
їх сімей 

Центр 
зайнятості 
населення 
(за згодою) 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Сприяння 
соціалізації 
громадян, які 
зазнали 
стресових 
впливів 



14
. 

Надання безоплатної 
кваліфікованої 
медичної допомоги 
військовослужбовцям 
і пораненим 
учасникам та 
ветеранам АТО(ООС) 
медичними  закладам
и району. 

Баранівська 
ЦРЛ (за 
згодою), 
«Центр 
первинної 
медико–
санітарної   
допомоги 
Баранівської 
районної 
ради» (за 
згодою) 
Управління 
соціального 
захисту  
Баранівської 
міської ради   

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
стану 
здоров’я 

 

15
. 

Здійснення заходів 
щодо безкоштовної 
диспансеризації 
військовослужбовців і 
поранених учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС), членів їх 
сімей. 

Баранівська 
ЦРЛ (за 
згодою), 
«Центр 
первинної 
медико–
санітарної   
допомоги» 
(за згодою) 
Управління 
соціального 
захисту 
Баранівської 
міської ради    

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
стану 
здоров’я 

16
. 

Надання стаціонарної 
медичної допомоги на 
базі спеціалізованих 
ліжок для лікування 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС). 

Баранівська 
ЦРЛ (за 
згодою) 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
стану 
здоров’я 

17
. 

Встановлення на 
території населених 
пунктів району 
пам’ятних знаків, 
меморіальних дощок 
загиблим в 
АТО(ООС) 
військовослужбовцям
. 

Відділ 
культури, 
розвитку 
молоді та 
спорту 
Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Увіковічненн
я пам'яті про 
загиблих 
героїв 

18
. 

Розгляд пропозицій 
громадськості щодо 
перейменування 
площ, вулиць, парків 
у населених пунктах 
району з метою 

Баранівська 
міська рада, 
старости 

Не потребує Не потребує Увіковічненн
я пам’яті про 
загиблих 
героїв 



увіковічнення пам’яті 
про загиблих героїв. 

19
. 

Створення у 
музейних, 
бібліотечних закладах 
тематичних виставок, 
експозицій, у тому 
числі фотовиставок, 
присвячених героїзму 
учасників та ветеранів 
АТО(ООС). 
 

Відділ 
культури, 
розвитку 
молоді та 
спорту 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Підвищення 
рівня 
патріотизму 
серед 
населення 

20
. 

Організація зустрічей 
учнів, молоді з 
учасниками 
антитерористичної 
операції та 
волонтерами, які 
надають їм допомогу. 

Відділ 
освіти 
Баранівської 
міської 
ради, Відділ 
культури, 
розвитку 
молоді та 
спорту 
Баранівської 
міської 
ради, 
ветерани 
АТО(ООС) 
 

Не потребує Не потребує Виховання 
патріотизму у 
дітей та 
молоді 
  

21
. 

Проведення лінійок та 
уроків пам’яті, 
засідань за круглим 
столом, конференцій, 
лекцій, виховних 
годин, бесід, вечорів, 
виставок малюнків та 
інших тематичних 
заходів, присвячених 
вшануванню пам’яті 
захисників, які 
віддали життя за 
незалежність України. 

Відділ 
освіти 
Баранівської 
міської 
ради, Відділ 
культури, 
розвитку 
молоді та 
спорту 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Виховання 
патріотизму у 
дітей та 
молоді 
  

22
. 

Облаштування та 
впорядкування на 
місцевих кладовищах 
місць для почесних 
поховань померлих і 
загиблих 
військовослужбовців-
учасників 
антитерористичної 
операції (ООС) 

Відділ 
благоустро
ю та 
житлово-
комунально
го 
господарств
а 
Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ рад 

В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Увічнення 
пам’яті про 
загиблих 
героїв 



23 Звільнення учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС) від  
податку на 
нерухомість (житлова 
площа) 

Баранівська 
міська рада  

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
соціального 
захисту сімей 
учасників та 
ветеранів 
АТО(ООС) 
 

24
. 

Систематичне 
висвітлення у засобах 
масової інформації 
стану виконання 
заходів даної 
Програми 
 

Відділ 
юридичної 
та 
організаційн
о-кадрової 
роботи 
Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Поінформова
ність 
населення про 
виконання 
заходів даної 
Програми 

25
. 

Відвідування дітей 
загиблих на свято 
Святого Миколая та 
батьків на Різдво 

ГО 
«Поліський 
гарт»  

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ, ГО 
«Поліський 
гарт»  

 В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Увіковічненн
я пам’яті про 
загиблих 
героїв 

26
. 

Впорядкування 
поховань воїнів 
АТО(ООС), 
облаштування 
пам’тника 
Свінціцькому О.М.  

ГО 
«Поліський 
гарт»  

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ, ГО 
«Поліський 
гарт»  

В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Увіковічненн
я пам’яті про 
загиблих 
героїв 

27
. 

Фінансова та 
матеріальна 
підтримка учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС) під час 
мобілізації, призову 
на військову службу 
за контрактом та у 
разі залучення їх на 
навчальні, 
перевірочні або 
спеціальні збори 

Баранівська 
міська рада  

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ, ГО 
«Поліський 
гарт», 
волонтери 

В межах бюд-
жетних приз-
начень із 
залу-ченням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Забезпечення 
якісного 
проведення 
зазначених 
заходів, 
моральна 
підтримка 
ветеранів 
АТО(ООС), 
матеріальна 
підтримка 
членів їх 
сімей 

 

Секретар ради                                                                      Володимир Заремба 


