
   

         
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

01 грудня  2020  року          м. Чернігів № 2/VІІІ - 26

Про Програму підтримки 
учасників АТО/ООС, членів їх 
сімей  та сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС 
– мешканців м. Чернігова на 
2021–2023 роки

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" та з метою підвищення рівня соціального 
захисту учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебували 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, 
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах 
та у період здійснення зазначених заходів (далі – учасників АТО/ООС), 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 
підтримання їх належного морально–психологічного стану, поліпшення 
ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, 
регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами 
у сфері підтримки учасників АТО/ООС членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму підтримки учасників АТО/ООС, членів їх 
сімей  та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців 
м. Чернігова на 2021–2023 роки, що додається.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Лисенко О. Ю.) передбачити 
фінансування видатків на виконання заходів Програми у міському бюджеті 
на відповідні роки.
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3. Керівникам структурних підрозділів Чернігівської міської ради 
вжити відповідних заходів щодо реалізації Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
міської ради: з питань комунальної власності, бюджету та фінансів 
(Волок Р. В.), з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, 
туризму та інвестиційної діяльності (Луценко О. О.), з питань регламенту, 
законності, прав і свобод громадян та запобігання корупції 
(Хольченкова Н. М.), з питань освіти, медицини, соціального захисту, 
культури, молодіжної політики та спорту (Білогура В. О.), з питань 
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Летута В. В.), 
з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку та 
енергозбереження (Гриць В. Ю.) та заступника міського голови – керуючого 
справами виконкому Фесенка С. І.

Міський голова В. АТРОШЕНКО
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