
   

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

      рішення восьмої сесії 

        обласної ради сьомого скликання 

             23 лютого 2017 року №13-8/VІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 

 

фінансової підтримки членів сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції на спорудження 

надгробка на могилі загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції  

у Чернігівській області 

на 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

 З М І С Т  

стор. 

І. Паспорт Програми_____________________________________ 3 

ІІ. Загальна характеристика Програми_______________________ 4 

ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано 

Програму_____________________________________________ 4 

ІV. Мета Програми________________________________________ 4 

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

основні завдання, заходи та терміни виконання 

Програми_____________________________________________    

 

 

5 

VІ. Ресурсне забезпечення реалізації Програми________________ 5 

VII. Координація та контроль за реалізацією Програми__________ 5 

 Додаток 1  

Завдання та заходи Програми фінансової підтримки членів 

сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції на спорудження надгробка на могилі загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції у 

Чернігівській області у 2017 році  

 

 

 Додаток 2 

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для реалізації 

Програми фінансової підтримки членів сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції на 

спорудження надгробка на могилі загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції у Чернігівській області 

у 2017 році  

 

Додаток 3 

Порядок фінансової підтримки членів сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції на 

спорудження надгробка на могилі загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції у Чернігівській області 

у 2017 році.  

. 
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І. ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки членів сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції на спорудження надгробка на могилі загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції у Чернігівській області у 

2017 році  

 
№ 

з/п 

Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Департамент соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

нормативних 

документів про 

необхідність 

розроблення Програми 

Указ Президента України від 18 березня 2015 

року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників 

антитерористичної операції» 

3. Розробник Програми Департамент соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації 
 

4. Співрозробники 

Програми 

__ 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Департамент соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації 
 

6.  Учасники Програми Департаменти обласної державної 

адміністрації: соціального захисту населення, 

з питань цивільного захисту та оборонної 

роботи   

7. Термін реалізації 

Програми 

2017 рік 

8.  Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми,  

за рахунок коштів з 

обласного бюджету, 

тис. грн 

 

2017 рік 

2980,0 

9. Основні джерела 

фінансування програми 

Обласний бюджет  
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ІІ. Загальна характеристика Програми 

 

          Програму фінансової підтримки членів сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції на спорудження надгробка на могилі 

померлих учасників антитерористичної операції у Чернігівській області на 

2017 рік (далі – Програма) розроблено на виконання завдань, визначених 

Указом Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи  щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції». 

В умовах кризової ситуації в економіці держави, зумовленої військовою 

агресією з боку Російської Федерації, надзвичайно важливим є надання 

соціальної підтримки родинам загиблих воїнів АТО, зокрема організація 

надання допомоги на спорудження надгробка на могилі загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції (далі – АТО).  

У рамках реалізації Програми передбачається впровадження додаткових 

фінансових механізмів щодо вирішення проблемних питань зазначеної 

категорії громадян за рахунок коштів обласного бюджету. 

Програма містить 7 розділів з інформацією про: 

– визначення проблеми та мети, на розв’язання якої спрямовано 

Програму; 

– обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, основні 

завдання, заходи та терміни виконання Програми; 

– ресурсне забезпечення та контроль за виконанням Програми. 

У додатках до Програми викладено Заходи щодо фінансової підтримки 

членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 

спорудження надгробка на могилі загиблих (померлих) учасників АТО та її 

ресурсне забезпечення за рахунок коштів обласного бюджету. 

 

ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму 

 

У зв’язку з подіями на Сході України в області значно зросла кількість 

сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, погіршилось їх 

матеріальне і морально-психологічне становище. У зв’язку з військовим 

конфліктом область зазнала людських втрат. 

Комплексна підтримка осіб, які  втратили  близьких людей, які приймали 

участь в АТО на даний час є вкрай актуальною. 

Програмою заплановано  фінансування грошової допомоги на 

спорудження надгробка на могилі загиблих (померлих) учасників АТО. 

 

ІV. Мета Програми 

 

Метою програми є вшанування пам’яті за загиблими (померлими) 

учасниками АТО шляхом надання грошової допомоги особам, які здійснили 

або зобов’язалися здійснити спорудження надгробка на могилі учасників АТО. 
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V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

основні завдання, заходи та терміни виконання Програми 

 

За даними Департаменту з питань  цивільного захисту та оборонної 

роботи обласної державної адміністрації  в області станом на 01.02.2017 

налічується 149  загиблих  (померлих) учасників АТО.  

Реалізація Програми сприятиме соціальній підтримці родин  цих осіб. 

Програму розроблено на 2017 рік. 

 

 

VІ. Ресурсне забезпечення реалізації Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету, передбачених Департаменту соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації як головному розпоряднику коштів, який визначений 

виконавцем заходів. 

Обсяг фінансування Програми визначається у межах видатків, 

передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за 

виконання завдань і заходів Програми та враховуючи реальні можливості 

обласного бюджету. 

 

VІІ. Координація та контроль за реалізацією Програми 

 

Координація та контроль за виконанням заходів Програми та за 

використанням коштів обласного бюджетів здійснюється  Департаментом 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

Департамент соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації до 1 лютого 2018 року готує та подає обласній державній 

адміністрації та обласній раді узагальнений звіт про стан виконання завдань та 

заходів  Програми і використання бюджетних коштів. 

 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації                                                         О.В. Русін 
 

 

 

 



   

Додаток 1  

до Програми фінансової підтримки членів 

сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції  на 

спорудження надгробка на могилі загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної 

операції у Чернігівській області на 2017 рік  

 

Завдання та заходи Програми фінансової підтримки членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції на спорудження надгробка на могилі  загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції у 

Чернігівській області на 2017 рік  

 
№ 

з/п 
Найменування заходу Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
 

Джерела 

фінансування 
тис. грн 

2017 
за рахунок 

обласного бюджету 

1. Організація   виплати грошової допомоги на 

спорудження надгробка на могилі  

загиблого (померлого) учасника 

антитерористичної операції 

Постійно 

2017 рік 
 

Департаменти  обласної державної 

адміністрації: соціального захисту 

населення,  з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи  

 
 

2980,0 

 

 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації                                                                О.В. Русін



   

Додаток 2 

до Програми  фінансової підтримки 

членів сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної 

операції на спорудження надгробка 

на могилі загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної 

операції у Чернігівській області на 

2017 рік 

 

 

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для реалізації Програми фінансової 

підтримки членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції на спорудження надгробка на могилі  загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції у Чернігівській області на 2017 рік  

 

                                                                                          тис. грн 

Обсяг коштів, що пропонується 

залучити на виконання Програми 

Всього 

Обсяг ресурсів, всього 2980,0 

у тому числі:  

обласний бюджет 2980,0 

 

 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації                                                        О.В. Русін 
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Додаток 3 

до Програми  фінансової підтримки 

членів сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної 

операції на спорудження надгробка 

на могилі загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної 

операції у Чернігівській області на 

2017 рік 
 

 

ПОРЯДОК 

 фінансової підтримки членів сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції на спорудження надгробка на могилі 

загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції 

 

       1. Цей Порядок визначає механізм фінансування та виплати грошової 

допомоги на спорудження надгробка на могилі загиблого (померлого) учасника 

антитерористичної операції (далі - грошова допомога) за рахунок коштів 

обласного бюджету. 

 

       2. Головним розпорядником та відповідальним виконавцем є Департамент 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі – 

Департамент). 

       

       3. Розпорядником  коштів нижчого рівня є обласний центр по нарахуванню 

та здійсненню соціальних виплат. 

 

       4. Порядок складання списків отримувачів допомоги: 

       4.1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

обласної державної адміністрації подає Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації списки загиблих (померлих) 

учасників АТО. 

      4.2. Департамент соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації у 3-денний термін опрацьовує надані списки за допомогою  

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, 

та надсилає органам соціального захисту населення за місцем проживання 

загиблого (померлого) учасника АТО. 

     4.3. Управління соціального захисту населення районних державних 

адміністрацій, управління соціального захисту населення, сім’ї та праці 

Новгород-Сіверської міської ради,       управління праці та соціального захисту 

населення Ніжинської, Прилуцької міських та Новозаводської, Деснянської 

районних в м. Чернігові рад у 10-денний термін опрацьовують списки, 

визначають отримувача допомоги та надають відпрацьовані списки до 

обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за 

встановленою формою. 
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          Виплата грошової допомоги проводиться обласним центром по 

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. 

 

      5.Право на отримання грошової допомоги відповідно до цього Порядку 

мають члени сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО. 

 

     6. Грошова допомога  виплачується одному з членів сім’ї загиблого 

(померлого) учасника АТО, який письмово зобов’язався спорудити або 

спорудила надгробок на могилі загиблого (померлого) учасника АТО, 

одноразово у розмірі 20,0 тис. гривень.  

 

     7. Заява  про призначення грошової допомоги надається до органу 

соціального захисту населення за місцем проживання загиблого (померлого) 

учасника АТО.  

 

      8. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів 

на особистий рахунок відкритий у відділенні банку.  
 

     9. Оподаткування грошової допомоги здійснюється згідно з чинним 

законодавством. 
 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації                                                        О.В.  Русін 
 

 


	ПРОГРАМА



