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1. Загальна характеристика Програми, ресурсне забезпечення. 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма. 

 

3. Мета Програми.  

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи 

виконання Програми. 

 

5. Завдання Програми та результативні показники: 

 

        5.1. Показники продукту; 

        5.2. Показники ефективності; 

        5.3. Показники якості.  

 

6. Напрями діяльності і заходи Програми. 

 

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Загальна характеристика Програми, ресурсне забезпечення 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми: 

Новоселицька міська рада  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документу 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантій їх соціального захисту» від 22.10.1993 

року №3557-XI, Указ Президента України від 

18 березня 2015 року №105/2015 «Про 

додаткові заходи щодо соціального захисту 

учасників антитерористичної операції» 
3. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету Новоселицької міської 

ради  
4. Співрозробники 

Програми 

- 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету Новоселицької міської 

ради  
6. Учасники Програми Відділ соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету Новоселицької міської 

ради, відділ земельних відносин апарату 

виконавчого комітету міської ради, відділ 

освіти Новоселицької міської ради, відділ №6 

(м. Новоселиця) Управління праці та 

соціального захисту населення Чернівецької 

РДА, Новоселицька районна філія 

Чернівецького обласного центру зайнятості, 

громадські організації (за згодою). 
7. Терміни реалізації 

Програми  

2022-2025 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які приймають 

участь у виконанні 

Програми                                              

Міський бюджет та благодійні кошти 

9 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

(тис.грн.) 

700,00 

9.1. в тому числі бюджетних 

коштів 

  

   - з них коштів місцевого 

бюджету 
660,00 

  - позабюджетні джерела 40,0 



 

 

фінансування не 

заборонені чинним 

законодавством 
10. Основні джерела 

фінансування Програми 

Міський бюджет та благодійні кошти  

 

Програма соціального захисту учасників АТО/ООС Новоселицької МТГ 

та членів їх сімей  (далі – Програма) – це комплекс заходів, із соціальної та 

фінансової підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей, сімей загиблих 

учасників АТО, сприяння забезпеченню їх соціально-побутових потреб, що 

здійснюються на місцевому рівні. Основним завданням Програми є виявлення 

сімей (осіб) з числа учасників АТО/ООС, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу 

таких сімей (осіб). В умовах сьогодення саме зазначена категорія населення 

громади потребує підвищеної уваги з боку владних структур, місцевого 

самоврядування, громадських організацій.  

У рамках Програми передбачається забезпечення соціальним супроводом 

учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників 

АТО/ООС, надання фінансової та соціальної підтримки особам з числа 

рядового і начальницького складу Збройних Сил України, співробітникам 

Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Служби безпеки України,  Державної прикордонної служби України, Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної служби 

транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України. 

Програма передбачає впровадження механізму соціальної підтримки 

учасників АТО/ООС, сприяння в оформленні різного виду соціальних допомог 

та пільг, що передбачені законодавством, надання одноразової грошової 

допомоги, моніторингу якості надання послуг.  

 

       2. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Ситуація в Україні через проведення АТО/ООС у її східних областях 

призвела до значного збільшення кількості сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, зниження їх життєвого, соціального рівня та погіршення 

морально-психологічного стану. Виникає необхідність охоплення соціальним 

супроводом та надання додаткових соціальних гарантій сім’ям учасників 

АТО/ООС та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС. 

Програмою заплановано охопити біля 150 жителів  Новоселицької МТГ, 

які мають статус учасника АТО/ООС. Однак, у разі збільшення їх кількості, 

усім потребуючим учасникам АТО/ООС буде надано весь спектр послуг, 

передбачених Програмою із подальшим внесенням змін до Програми. 

 

 

 



 

 

3. Мета Програми  

Метою Програми є соціальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх 

сімей, шляхом надання їм соціальних послуг, підтримання їх належного 

морально-психологічного стану, професійної реабілітації, поліпшення 

ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими 

організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей.  

Впровадження ефективного механізму забезпечення визначеної категорії 

осіб всіма видами соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством 

України, повернення учасників АТО/ООС до повноцінного життя.  

 

4. Завдання Програми та результативні показники 

Основні завдання Програми: 

        1. Широка інформаційна кампанія щодо прав і гарантій учасників 

АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС. 

         2. Надання соціальних послуг учасникам АТО/ООС та їх сім’ям, сім’ям 

загиблих учасників АТО/ООС, які опинились в складних життєвих обставинах. 

         3. Соціальне забезпечення учасників АТО/ООС. 

         4. Надання безоплатної правової допомоги учасникам АТО/ООС та 

членам їх сімей. 

          5. Забезпечення права на отримання земельних ділянок учасниками 

АТО/ООС. 

          6. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО/ООС. 

          7. Надання послуг із працевлаштування учасникам АТО/ООС. 

8. Інформаційно-роз'яснювальна робота з метою підвищення авторитету 

учасників АТО/ООС. 

9. Постановка на квартирний облік учасників АТО/ООС та сімей 

загиблих учасників АТО/ООС. 

          10. Формування місцевої політики щодо соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей, заходів з її впровадження. 
 

4.1.Ресурсне забезпечення  Програми 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

      

1 2 3 4 5 6 

Обсяг ресурсів всього, в 

тому числі: 
160,0 170,0 180,0 190,0 700,0 

Міський бюджет 150,0 160,0 170,0 180,0 660,0 

Кошти позабюджетних 

джерел 
10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

 Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проекту міського 

бюджету на відповідний бюджетний період у межах передбачених видатків. 



 

 

Показники продукту, ефективності та якості Програми 
   

№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

Програ

ми 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

Всього за 

період дії 

Програми 

(або до 

кінця дії 

програми 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5.2. Показники продукту Програми    

1 

 

 

Кількість звернень за 

матеріальною 

допомогою 

кіл-ть 

чол 
138 140 140 150 

 

150 

 

 

2  

Матеріальна 

допомога сім’ям 

загиблих (померлих) 

під час мобілізації 

кіл-ть 

чол 
1 1 1 1 

 

1 

 

3 Інформаційне 

роз’яснення 

нарахування субсидій 

та пільг 

кіл-ть 

чол 
138 140 140 150 

 

150 

 

                  1.5.3. Показники ефективності Програми    

1 Надання соціальних 

послуг учасникам 

АТО та членам їх 

сімей 

% від 

потреби 

100 100 100 100 100  

2 

Охоплення 

всебічною 

підтримкою 

учасників АТО та 

членів їх сімей, 

реалізація їх 

соціальних гарантій 

%  від 

потреби 
100 100 100 100 

 

 

 

100 

 

3 

Поінформованість 

щодо прав та 

гарантій учасників 

АТО та їх сімей, 

сімей загиблих 

учасників АТО 

% від 

потреби 
100 100 100 100 

 

 

 

100 

 

 

   

 



 

 

Розділ 1.6. Напрями діяльності і заходи Програми соціального захисту учасників АТО/ООС (учасників бойових дій) 

Новоселицької МТГ та членів їх сімей на 2022-2025 роки 

 
№ 

з\

п 

Назва напряму 

діяльності 

( пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

викона-

ння 

заходу 

Виконав 

ці 

Джерела 

фінансу-

вання 

 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1                  2                  3             4           5             6                  7            8 
1 

Соціальний захист      

учасників АТО/ООС 

 

Забезпеченні 

земельними 

ділянками учасників 

АТО/ООС 

Постійно Виконавчий 

комітет міської 

ради 

- Не потребує  Виділення 

земельних 

ділянок 

учасникам 

АТО/ООС 

 

2 
Матеріальне 

забезпечення учасників 

АТО/ООС (учасників 

бойових дій) та членів їх 

сімей 

 

Надання одноразової 

матеріальної 

допомоги учасникам 

АТО/ООС,  членам їх 

сімей 

 

Постійно 

 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

  

2022 рік – 80,0 

2023 рік – 85,0 

2024 рік – 90,0 

2025 рік – 95,0 

 

 

Покращення 

матеріального 

стану учасника 

АТО/ООС 

Надання одноразової 

матеріальної 

допомоги членам 

сімей на поховання 

учасників АТО/ООС, 

які загинули в зоні 

проведення 

АТО/ООС   

Постійно  

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

Міський 

бюджет 

МТГ та 

благодійні 

внески 

2022 рік – 18,0 

2023 рік – 18,0 

2024 рік – 18,0 

2025 рік – 18,0 

 

 

Соціальна 

підтримка 

сімей учасника 

АТО/ООС 

Надання матеріальної 

допомоги сім’ям 

загиблих (померлих) 

Щомісяця  

Виконавчий 

комітет міської 

  

2022 рік – 12,0 

2023 рік – 12,0 

Компенсація 

сім’ям 

загиблих 



 

 

під час мобілізації ради 2024 рік – 12,0 

2025 рік – 12,0 

 

учасника 

АТО/ООС 

3 Надання матеріальної 

допомоги учасникам 

АТО/ООС до державних 

свят 

 

 

 

Надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги учасникам 

АТО/ООС 

Постійно Виконавчий 

комітет міської 

ради 

Міський 

бюджет  

МТГ та 

благодійні 

внески 

2022 рік – 40,0 

2023 рік – 45,0 

2024 рік – 50,0 

2025 рік – 55,0 

 

Покращення 

матеріального 

стану учасника 

АТО/ООС 

4 Надання послуг із 

працевлаштування 

учасникам АТО 

Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної 

роботи щодо 

реалізації на ринку 

праці учасників 

АТО шляхом 

залучення їх до 

семінарів, тренінгів 

та інших активних 

програм та заходів 

Постійно Новоселицька 

районна філія 

Чернівецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

- Не потребує  Рівень 

охоплення 

інформаційно-

консультаційни

ми послугами 

учасників АТО, 

які звертаються 

за послугами 

до служби 

зайнятості 

5 Підвищення 

громадянської 

свідомості та 

патріотичне виховання 

молоді 

Проведення  у 

навчальних закладах 

та закладах 

культури 

Новоселицької МТГ 

тематичних 

виставок, експозицій 

та фотовиставок 

Постійно  Відділ освіти 

Новоселицької 

міської ради 

- Не потребує  Охопити 

відповідну 

категорію 

громадян 

 

 

 



 

 

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 
 

Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради здійснює координацію та контроль за  

ходом виконання програми. Виконання даної Програми заслуховується щорічно в грудні місяці на засіданні виконавчого 

комітету міської ради. 
  

 

Міський голова                                                                                                                                                  Марія  НІКОРИ



 

 

 


