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Розділ 1. Паспорт Програми 
 

Найменування Програма підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей – мешканців 
м. Чернігова на 2016–2020 роки 
 

Підстави для розробки Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" ( зі змінами і доповненнями) 
 

Замовник Чернігівська міська рада; 
виконавчий комітет Чернігівської міської ради 
 

Головний розробник відділ взаємодії з правоохоронними органами, 
мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи 
міської ради 
 

Виконавці заходів фінансове управління міської ради; 
відділ звернень громадян міської ради; 
прес–служба міської ради; 
юридичний відділ міської ради; 
управління житлово–комунального господарства 
міської ради; 
управління земельних ресурсів міської ради; 
управління архітектури і містобудування міської 
ради; 
управління культури та туризму міської ради; 
управління охорони здоров’я міської ради; 
управління освіти міської ради; 
управління транспорту, транспортної 
інфраструктури та зв'язку міської ради; 
управління у справах сім'ї, молоді та спорту 
міської ради; 
відділ взаємодії з правоохоронними органами, 
запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної, 
оборонної та спеціальної роботи міської ради; 
відділ міжнародних відносин міської ради; 
відділ обліку та звітності міської ради; 
міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді; 
Деснянська районна у м. Чернігові рада; 
Новозаводська районна у м. Чернігові рада; 
Чернігівський міський центр зайнятості; 
Чернігівський об’єднаний міський 
територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки; 
КП "Спеціалізований комбінат комунально-
побутового обслуговування" міської ради; 
громадські організації (за згодою). 
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Мета Підвищення рівня соціального захисту учасників 
АТО/ООС та членів їх сімей, 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 та членів їх сімей. 
 

Завдання  Надання одноразової грошової допомоги  
учасникам АТО/ООС та сім'ям загиблих або 
померлих учасників АТО/ООС; 
надання пільг зі сплати житлово–комунальних 
послуг членам сімей загиблих або померлих 
учасників АТО/ООС; 
надання учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, у 
тому числі членам сімей загиблих або померлих 
учасників АТО/ООС, матеріальної, юридичної, 
психологічної допомоги;  
соціальний супровід сімей учасників АТО/ООС та 
сімей загиблих або померлих учасників АТО/ООС 
(за потребою); 
забезпечення потреб у медичному обслуговуванні 
та підтримання рівня здоров'я учасників 
АТО/ООС; 
вшанування пам’яті загиблих або померлих 
учасників АТО/ООС. 
 

Джерела фінансування Кошти міського бюджету та інші джерела 
фінансування, не заборонені діючим 
законодавством України 
 

Прогнозовані 
результати 

Поліпшення матеріального, соціального, 
психологічного захисту учасників АТО/ООС та 
членів їх сімей, 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 та членів їх сімей. 
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Розділ 2. Загальні положення Програми 
 
Ситуація в Україні (проведення антитерористичної операції у її східних 

областях) призвела до значного збільшення кількості сімей, які опинились у 
складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення 
морально–психологічного стану. Виникає необхідність надання додаткових 
соціальних гарантій учасникам АТО/ООС, членам їх сімей, а також сім’ям, 
члени яких згинули під час проведення АТО/ООС. 

Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх 
сімей – мешканців м. Чернігова – це комплекс заходів, що здійснюються на 
місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, юридичної та психологічної 
підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх 
соціально–побутових проблем.  

У рамках Програми передбачається: 
– надання допомоги особам з числа рядового і начальницького складу, 

співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби 
України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які брали 
участь в АТО/ООС та членам їх сімей; 

– надання фінансової допомоги з метою організації транспортних 
перевезень військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів до 
зони проведення АТО/ООС та у зворотному напрямку, закупівля паливно–
мастильних матеріалів і майна з метою зміцнення матеріально–технічної бази 
військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної 
прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, що дислокуються на території м. Чернігова та які беруть участь у 
АТО/ООС; 

– забезпечення фінансової, юридичної, медичної, психологічної та 
соціальної підтримки учасникам АТО/ООС та членам їх сімей (у тому числі 
надання матеріальної допомоги та пільг). 

 
Розділ 3. Мета, завдання та заходи Програми 

 
Метою Програми є: 
- підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС та членів 

їх сімей, 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 та членів їх 
сімей; 

- зміцнення матеріально–технічної бази військових частин Збройних 
сил України, Національної гвардії України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України 
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та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що дислокуються на 
території м. Чернігова, та які беруть участь у АТО/ООС. 

Основні завдання Програми: 
- надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС та 

сім'ям загиблих або померлих учасників АТО/ООС; 
- надання пільг зі сплати житлово–комунальних послуг членам сімей 

загиблих або померлих учасників АТО/ООС; 
- надання учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, у тому числі членам 

сімей загиблих або померлих учасників АТО/ООС, матеріальної, юридичної, 
психологічної допомоги; 

- соціальний супровід сімей учасників АТО/ООС та сімей загиблих або 
померлих учасників АТО/ООС; 

- забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання 
рівня здоров'я учасників АТО/ООС та членів їх сімей, у тому числі членів 
сімей загиблих або померлих учасників АТО/ООС; 

- вшанування загиблих або померлих учасників АТО/ООС; 
- зміцнення матеріально–технічної бази військових частин Збройних 

сил України, Національної гвардії України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України 
та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що дислокуються на 
території м. Чернігова, та які беруть участь у АТО/ООС. 

Програмою передбачається ряд заходів, що додаються. 
 

Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми 
 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради 
про міський бюджет на відповідний бюджетний період та інших джерел 
фінансування, не заборонених діючим законодавством України. 

Головними розпорядниками коштів є відповідальні виконавці, 
визначені у додатку до Програми. 

 
Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми 

 
Виконання визначених Програмою заходів: 
- підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально–

психологічного мікроклімату в родинах учасників АТО/ООС та родинах 
загиблих або померлих учасників АТО/ООС, а також дає можливість сім'ям 
отримати додаткові гарантії соціального захисту та сприятиме вирішенню 
інших соціально–побутових питань; 

- зміцнення матеріально–технічної базу військових частин Збройних 
сил України, Національної гвардії України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України 
та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що дислокуються на 
території м. Чернігова, та які беруть участь у АТО/ООС. 
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Розділ 6. Виконавці Програми 
 
Виконавцями Програми є: 

фінансове управління міської ради; 
відділ звернень громадян міської ради; 
прес–служба міської ради; 
юридичний відділ міської ради; 
управління житлово–комунального господарства міської ради; 
управління земельних ресурсів міської ради; 
управління архітектури і містобудування міської ради; 
управління культури та туризму міської ради; 
управління охорони здоров’я міської ради; 
управління освіти міської ради; 
управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради; 
управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради; 
відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення 
корупції, мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи міської ради; 
відділ міжнародних відносин міської ради; 
відділ обліку та звітності міської ради; 
міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
Деснянська районна у м. Чернігові рада; 
Новозаводська районна у м. Чернігові рада; 
Чернігівський міський центр зайнятості; 
Чернігівський об’єднаний міський територіальний центр комплектування 
та соціальної підтримки; 
КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" 
міської ради; 
громадські організації (за згодою). 
 

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми 
 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 
здійснюється заступниками Чернігівського міського голови згідно з 
розподілом функціональних повноважень. 

Головним координатором Програми є відділ взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції, 
мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи міської ради. 

Виконавці Програми щороку до 05 квітня, 05 липня, 05 жовтня та до 
05 січня надають до відділу взаємодії з правоохоронними органами, 
мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи міської ради інформацію про 
виконання заходів Програми. 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції, мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи міської 
ради щороку до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня та до 15 січня інформує 
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депутатський корпус міської ради і розміщує на офіційному сайті 
Чернігівської міської ради інформацію про виконання заходів Програми. 

 
 

Секретар міської ради М. П. Черненок 


