
Програма соціальної підтримки  учасників
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей 

на 2021-2024 роки на території Слов’янської міської територіальної громади

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма  соціальної  підтримки  учасників  антитерористичної  операції/операції
об’єднаних сил та членів їх сімей на  території Слов’янської міської територіальної громади на
2021-2024 роки  (далі - Програма) – це низка заходів, що здійснюються з метою фінансової,
соціальної,  психологічної,  професійної  підтримки  учасників  АТО/ООС  та  родин  учасників
АТО/ООС.

На теперішній час на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб (далі
– Реєстр),  які  мають право на пільги,  перебуває  1043 учасників  бойових дій,  які  захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 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,  18 осіб з  інвалідністю внаслідок війни з  числа
АТО/ООС,  25  учасників  війни  з  числа  АТО/ООС  та  19  членів  сімей  загиблих  учасників
АТО/ООС,  що  загинули,  захищаючи  незалежність,  суверенітет  та  територіальну  цілісність
України або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО/ООС,
та ще 150 осіб, яких планується взяти на облік до Реєстру.

Програму розроблено з урахуванням законів України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,  “Про військовий обов’язок і військову
службу”;  інших нормативно-правових актів.

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ
ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

В  умовах  проведення  в  Україні  антитерористичної  операції/операції  об’єднаних  сил
виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО/ООС, членам їх
сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО/ООС.

Одним із обов’язків Слов’янської територіальної громади є всебічна підтримка воїнів-
захисників, які боронять незалежність та територіальну цілісність України.

Зокрема, невідкладної підтримки потребують  демобілізовані воїни, що повертаються з
АТО/ООС,  та  їхні  сім'ї  у  сфері  відновлення  життєво  необхідних  основ  цивільного  життя,
вирішення побутових і поточних матеріальних проблем. 

III. ГОЛОВНА МЕТА ПРОГРАМИ

Головною  метою  програми  є  підвищення  рівня  фінансової,  соціальної,
психологічної,професійної  підтримки  учасників  АТО/ООС,  родин  учасників  АТО/ООС,  які
загинули,  захищаючи  незалежність,  суверенітет  та  територіальну  цілісність  України або
померли внаслідок поранення,  контузії  чи каліцтва,  отриманих в зоні  АТО/ООС,  створення
сприятливих адаптаційних умов для цивільного життя демобілізованих військовослужбовців -
учасників  АТО/ООС, підтримання їх належного морально-психологічного стану,  створення у
суспільстві атмосфери підтримки та поважного ставлення до них.



ІV. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головне завдання Програми соціальний захист та соціальна підтримка учасників 
антитерористичної операції/ операції обєднаних сил та членів їх сімей, підвищення їх 
життевого рівня  реалізується щляхом:

 надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій в
період проведення АТО/ООС та одному з батьків, опікуну або законному представнику
неповнолітньої дитини загиблого учасника АТО/ООС;

 соціальний супровід сімей загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО/ООС;
 надання  щорічної  одноразової  грошової  допомоги  членам  сімей  загиблих(померлих)

учасників  АТО/ООС  для  відвідування  урочистих  заходів  з  приводу  відзначення
пам’ятних дат та вшанування пам’яті загиблих осіб, які брали безпосередню участь в
АТО/ООС;

 надання учасникам АТО/ООС комплексних медичних, психологічних, професійних та
соціальних послуг; 

 забезпечення  потреб  у  медичному  обслуговуванні  та  підтримання  рівня  здоров'я
учасників АТО/ООС;

 сприяння у працевлаштуванні та зайнятості учасників АТО/ООС;
 сприяння участі демобілізованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей у громадському

житті;
 забезпечення інформаційного супроводу, тощо.

V. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ
ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом реалізації наступних завдань:
 надати  одноразову  матеріальну  допомогу  особам,  звільненим з  військової  служби  за

контрактом  учасникам  бойових  дій  в  період  проведення  АТО/ООС  та   родинам
загиблих учасників АТО/ООС;

 увічнити пам’ять загиблих героїв;
 забезпечити постійний соціальний супровід  членів сімей загиблих учасників АТО/ООС

і сприяння у вирішенні питань, порушених ними; 
 забезпечити  організацію  відпочинку  неповнолітніх  дітей  учасників  АТО/ООС  у

оздоровчих закладах;
 забезпечити  соціальний  супроводження  демобілізованих  військовослужбовців,  які

проходили  військову  службу  в  районах  проведення  АТО/ООС,  та  членів  їх  сімей
(дружини (чоловіка), неповнолітніх дітей);

 сприяти в працевлаштуванні учасників АТО/ООС;

VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

В результаті реалізації Програми очікується. 
 посилення  соціального  захисту  та  поліпшення  матеріально-побутових  умов

проживання осіб, які підпадають під дію чинного законодавства про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;

 надання  додаткових  гарантій  соціального  захисту   учасникам  АТО/ООС  та
членам  їх  сімей,  членам  сімей  загиблих  під  час  проведення  АТО/ООС  –
мешканцям  Слов'янської  міської  територіальної  громади  за  рахунок  коштів
міського  бюджету  та  інших  джерел  фінансування,  не  заборонених
законодавством України;

 формування позитивного ставлення до військовослужбовців;
 виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального

захисту  учасників  АТО/ООС,  дасть  можливість  сім'ям  отримати  додаткові
соціальні гарантії та допомогу. 



VІІІ. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Загальний орієнтовний обсяг фінансових витрат - 10547,90 тис.грн
Фінансування Програми здійснюватиметься в межах затверджених видатків за рахунок

коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, незаборонених законодавством.
Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету може

змінюватись  відповідно  до  рішення  міської  ради  про  внесення  змін  до  бюджету  міста  на
відповідний рік, виходячи з наявного фінансового ресурсу міського бюджету міста Слов’янськ.

ІХ. СТРОКИ  ТА  ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2021 - 2024 років.

Х. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація діяльності щодо виконання заходів Програми здійснюється Управлінням
соціального захисту населення Слов’янської міської ради.

Учасники,  залучені  до  реалізації  Програми,  подають  інформацію  про  хід  виконання
Програми до Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради.

Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради щороку здійснює
обґрунтовану оцінку результатів виконання заходів Програми, уточнення показників, обсягів і
джерел фінансування.

Контроль за виконанням Програми здійснює Слов’янська міська рада.



№
з/п

Завдання
Зміст 

заходів

Строк
викона

ння
Виконавці

Джерела
фінансуванн

я

Обсяги фінансування по роках, тис. грн.

Очікуваний результат

2021 2022 2023 2024 Всього

Найменуван-
ня показника

Значення
показника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Соціальни

й захист та
соціальна 
підтримка 
учасників 
антитерор
истичної 
операції/ 
операції 
об’єднани
х сил та 
членів їх 
сімей, 
підвищенн
я їх 
життєвого 
рівня  
 
 

Взяття на облік 
учасників бойових дій,
які брали участь в 
АТО/ООС для 
внесення до Єдиного 
державного 
автоматизованого 
реєстру осіб, які мають
право на пільги. 

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

- - - - - - Кількість осіб

2021 р.-40;
2022 р.-40;
2023 р.-40;
2024 р.-30

2 Надання одноразової 
грошової допомоги 
одному з батьків, 
опікуну або законному
представнику 
неповнолітньої дитини
загиблого учасника 
АТО/ООС у розмірі  
10 000 грн. 

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 Кількість осіб

 2021 р. - 5;
2022 р. - 5;
2023 р. - 5;
2024 р. - 5

3 Надання пільг на 
оплату житлово-
комунальних послуг 
батькам загиблих 
учасників АТО/ООС у 
розмірі 50% у межах 
соціальних норм 
згідно чинного 
законодавства

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

17,00 18,50 19,50 20,00 75,00 Кількість
сімей

3



4 Сприяння підтримки 
недержавним 
громадським 
організаціям ветеранів 
та осіб з інвалідністю 
внаслідок АТО/ООС 
(за конкурсом)

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

30,00 30,00 30,00 30,00 120,00
Кількість

організацій
1

5  
 
 

Надання щорічної 
одноразової грошової 
допомоги членам 
сімей 
загиблих(померлих) 
учасників АТО (ООС) 
для відвідування 
урочистих заходів з 
приводу відзначення 
пам’ятних дат та 
вшанування пам’яті 
загиблих осіб, які 
брали безпосередню 
участь в АТО/ООС в 
розмірі 1500 грн. 

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

22,50 22,50 22,50 22,50 90,00 Кількість осіб 15

6 Надання одноразової 
матеріальної допомоги
при звільненні у 2021-
2024 рр. з військової 
служби за контрактом 
учасникам бойових дій
в період проведення 
АТО/ООС у розмірі 
2000 грн. 

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

300,00 100,00 100,00 100,00 600,00 Кількість осіб  2021р.- 150;
2022р. -50;
2023р. -50;
2024р. -50



7 Надання одноразової 
матеріальної допомоги
при встановленні 
групи інвалідності 
внаслідок війни 
учасникам бойових дій
в період проведення 
АТО/ООС у розмірі 
3000 грн. (за 
зверненням) за 
рахунок коштів 
місцевого бюджету.

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради Міський

бюджет
24,00 27,00 30,00 30,00 111,00 Кількість осіб

2021р. - 8;
2022 р. - 9;
2023 р.-10;
2024р. -10

8  
 
 

Часткове або повне 
відшкодування 
вартості путівки 
дитячим закладам 
оздоровлення та 
відпочинку Донецької 
області за послуги з 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки та дітей, які
виховуються в сімях з 
дітьми ( а саме - 
неповнолітніх дітей, 
батьки яких загинули 
під час участі в 
АТО/ООС)

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

50,00 55,00 55,00 60,00 220,00 Кількість осіб 4

9 Надання матеріальної 
допомоги на 
виконання 
капітального ремонту 
квартир (будинків) 
громадян, які мають на
це право ( а саме 
членам сімей загиблих 
учасників АТО/ООС)

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

60,00 60,00 60,00 60,00 240,00 Кількість осіб 2021 р. - 3;
2022 р. -3;
2023 р. - 3;
2024 р. - 3



10 Надання матеріальної 
допомоги до дня 
"Святого Миколая" (19
грудня) неповнолітнім 
дітям в разі загибелі 
одного з батьків під 
час участі в АТО/ООС

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

6,00 6,00 6,00 6,00 24,00 Кількість осіб 6

11  
 
 
 
 

Надання безоплатної 
первинної правової 
допомоги учасникам 
бойових дій АТО/ООС
та членам їх сімей 2021-

2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради, 
юридичне 
управління 
Слов’янської 
міської ради 

- - - - - - Кількість осіб 50

12 Забезпечення 
демобілізованих  
учасників АТО/ООС 
пільговими рецептами 
на медикаменти в разі 
амбулаторного 
лікування. 

2021-
2024

Відділ 
охорони 
здоров’я  
Слов’янської 
міської ради 

- 30,00 35,00 40,00 45,00 150,00 Кількість осіб 42

13 Проведення 
комплексного 
медичного огляду  
демобілізованих  
учасників АТО/ООС

2021-
2024

Відділ 
охорони 
здоров’я  
Слов’янської 
міської ради 

Міський
бюджет

40,00 45,00 50,00 56,00 191,00 Кількість осіб 185

14 Забезпечити учасників
АТО/ООС 
безоплатним 
зубопротезуванням за 
рахунок коштів 
місцевого бюджету

2021-
2024

Відділ 
охорони 
здоров’я  
Слов’янської 
міської ради 

Міський
бюджет

40,00 48,00 56,00 60,00 204,00 Кількість осіб 5



15 Забезпечити учасників
АТО/ООС 
безоплатним 
слухопротезуванням за
рахунок коштів 
місцевого бюджету

2021-
2024

Відділ 
охорони 
здоров’я  
Слов’янської 
міської ради 

Міський
бюджет

16,00 20,00 22,00 24,00 82,00 Кількість осіб 4

16  
 
 
 
 

Проведення 
реабілітаційних 
заходів 
демобілізованих  
учасників АТО/ООС, в
т.ч. лікування в  КНП "
Обласний госпіталь 
для ветеранів війни м. 
Святогірська"

2021-
2024

Відділ 
охорони 
здоров’я  
Слов’янської 
міської ради - - - - - - Кількість осіб 10

17 Забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням в 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
дітей учасників 
АТО/ООС

2021-
2024

Відділ освіти 
Cлов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

450,00 650,00 650,00 850,00 2600,00
Кількість

учнів
311

18 Забезпечити 
психолого-
педагогічний супровід 
дітей загиблих 
учасників АТО/ООС

2021-
2024

Відділ освіти 
Cлов’янської 
міської ради - - - - - -

Кількість
залучених

осіб
311

19 Залучення учнівської 
молоді до 
волонтерської 
діяльності через 
проведення 
благодійних акцій

2021-
2024

Відділ освіти 
Cлов’янської 
міської ради

- - - - - - Кількість
залучених

осіб

311



20 Проведення міських 
культурно-
мистецьких, 
просвітницьких 
заходів 
демобілізованих 
учасників АТО/ООС 
та членів їх сімей в 
навчальних закладах 
міста інформаційно-
просвітницьких та 
виховних  заходів, 
годин спілкування, 
бесід, зустрічей з 
учасниками АТО/ООС

2021-
2024

Відділ освіти 
Cлов’янської 
міської ради

- - - - - -
Кількість
заходів

Постійно

21  
 
 
 
 

Забезпечення 
можливості 
безкоштовного 
відвідування 
позашкільних 
спортивних та  
культурно-освітніх 
закладів міської ради 
дітьми учасників 
АТО/ООС

2021-
2024

Відділ освіти 
Cлов’янської 
міської ради, 
відділ 
культури 
Слов'янської 
міської ради

- - - - - -
Кількість
залучених

осіб
311

22 Сприяння 
працевлаштуванню 
демобілізованих 
учасників АТО/ООС, 
які зареєстровані в 
державній службі 
зайнятості як 
безробітні на вакантні 
посади

2021-
2024

Слов'янський 
міський центр
зайнятості

Державний
бюджет

     Кількість осіб  2021 р. - 1;
2022 р. - 1;
2023 р. - 1;
2024 р. - 1



23 Сприяння 
самозайнятості 
учасників АТО/ООС 
шляхом надання 
одноразової виплати 
допомоги по 
безробіттю

2021-
2024

Слов'янський 
міський центр
зайнятості

Державний
бюджет

     Кількість осіб

2021 р. - 1;
2022 р. - 1;
2023 р. - 1;
2024 р. - 1

24 Забезпечення 
організації та 
проведення 
професійного 
навчання для 
демобілізованих 
учасників АТО/ООС, 
які зареєстровані в 
державній службі 
зайнятості як 
безробітні

2021-
2024

Слов'янський 
міський центр
зайнятості

Державний
бюджет

     Кількість осіб

2021р. - 1;
2022 р. - 1;
2023 р. - 1;
2024 р. - 1

25 Сприяння тимчасовій 
зайнятості учасників 
АТО/ООС шляхом
залучення до 
громадських  та інших 
робіт тимчасового 
характеру 

2021-
2024

Слов'янський 
міський центр
зайнятості

Державний
бюджет

     Кількість осіб

 2021 р. - 1;
2022 р. - 1;
2023 р. - 1;
2024 р. - 1

26  
 
 
 

Видача ваучера 
учасникам  АТО/ООС 
для підтримання 
конкурентоспроможно
сті на ринку праці 
шляхом 
перепідготовки, 
спеціалізації, 
підвищення 
кваліфікації

2021-
2024

Слов'янський 
міський центр
зайнятості

Державний
бюджет

     Кількість осіб  2021 р. - 1;
2022 р. - 1;
2023 р. - 1;
2024 р. - 1



27 Першочерговий 
розгляд звернень 
учасників АТО/ООС 
та членів родин 
загиблих 
військовослужбовців  
щодо відведення 
земельних ділянок 
безоплатно у власність

2021-
2024

Відділ 
раціонального
використання 
земельних 
ресурсів 
Слов’янської 
міської ради

- - - - - -
Кількість

відведених
ділянок

70

28 Залучення учасників 
АТО/ООС(команд 
учасників АТО/ООС), 
військовослужбовців 
до участі у міських 
змаганнях з різних 
видів спорту  

2021-
2024

Відділ у 
справах сім'ї, 
молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту  
Слов’янської 
міської ради

- - - - - - Кількість осіб 300

29 Здійснення 
соціального супроводу
та консультування 
сімей/осіб учасників 
АТО/ООС

2021-
2024

Слов'янський 
міський центр
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 
Слов’янської 
міської ради

- - - - - -
Кількість

сімей
10



30  
 
 

Сприяння  статутній
діяльності
громадських
організацій  ветеранів
АТО/ООС,
громадським
об’єднанням  у
проведенні  ними  в
місті  заходів,
спрямованих  на
вирішення  питань
соціально-
психологічної
адаптації  та  інших
видів  допомоги
ветеранам  АТО/ООС,
членам їх сімей

2021-
2024

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики 
Слов'янської 
міської ради, 
Центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 
Слов’янської 
міської ради

- - - - - -
Кількість

організацій
2

31 Проведення 
тематичних зустрічей 
громадських 
організацій  учасників 
АТО/ООС з 
керівництвом міста

2021-
2024

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики 
Слов'янської 
міської ради

- - - - - -
Кількість
заходів

10

32 Проведення заходів, 
спрямованих на 
вшанування  учасників
АТО/ООС та 
створення позитивного
іміджу 
військовослужбовців

2021-
2024

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики 
Слов'янської 
міської ради, 
відділ освіти 
Cлов’янської 
міської ради, 
відділ 
культури 
Слов'янської 
міської ради

- - - - - -
Кількість
заходів

15



33  
 
 

Залучення до участі в 
міських культурно-
мистецьких, 
просвітницьких 
заходах  
демобілізованих 
учасників АТО/ООС 
та членів їх сімей

2021-
2024

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики 
Слов'янської 
міської ради, 
відділ 
культури 
Слов'янської 
міської ради, 
громадські 
організації 
учасників 
АТО/ООС

- - - - - - Кількість осіб 500

34 Проведення 
культурно-
просвітницьких 
заходів, спрямованих 
на патріотичне 
виховання 
підростаючого 
покоління 
(вшанування 
пам'ятних 
дат,державних та 
професійних свят)

2021-
2024

Відділ 
культури 
Слов'янської 
міської ради, 
відділ освіти 
Cлов’янської 
міської ради, 
відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики 
Слов'янської 
міської 
ради,громадсь
кі організації 
учасників 
АТО/ООС

- - - - - -
Кількість
заходів

81

35 Сприяння 
встановленню в місті 
пам'ятних знаків 
загиблим учасників 
АТО/ООС

2021-
2024

Відділ 
культури 
Слов'янської 
міської ради

- - - - - -
Кількість
пам'ятних

знаків
1



36  
 
 
 

Сприяння  присвоєнню
назвам  об'єктів
топономіки  в  місті
імен воїнів АТО/ООС,
які  загинули  під  час
захисту  незалежності
та  територіальної
цілісності України 

2021-
2024

Управління 
містобудуван
ня та 
архітектури 
Слов'янської 
міської ради

- - - - - -

Кількість
присвоєних

назв об'єктам
топоніміки, 

1

37 Встановлення 
пам'ятника місцевого 
значення "Захисникам 
України "

2021-
2024

Управління 
містобудуван
ня та 
архітектури 
Слов'янської 
міської ради

- - - - - -
Кількість

встановлених
пам'ятників 

1

38 Висвітлення на 
офіційному веб-сайті 
Слов'янської міської 
ради, у місцевих ЗМІ 
заходів, спрямованих 
на підтримку 
учасників АТО/ООС 
та членів їх сімей

2021-
2024

Прес-служба 
Слов'янської 
міської ради

- - - - - -
Кількість
заходів

Постійно

39 Надання соцільно-
побутових послуг 
самотнім 
пенсіонерам,які є 
членами сімей 
загиблих осіб,які 
брали участь в 
АТО/ООС та 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

2021-
2024

КУ"Територіа
льний центр 
соціального 
обслуговуван
ня (надання 
соціальних 
послуг) 
Слов`янської 
міської ради 
Донецької 
області"

Міський
бюджет

6,00 6,00 7,00 7,00 26,00 Кількість осіб 3



40 
 
 

Надання матеріальної 
допомоги для 
вирішення соціально-
побутових потреб 
родинам 
загиблих(померлих) 
учасників АТО (ООС) 
один раз на рік в 
розмірі 20000 грн.

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

220,00 300,00 400,00 500,00 1420,00
Кількість

сімей

2021 р. - 11;
2022 р. - 15;
2023 р. - 20;
2024 р. - 25

41 Щомісячна виплата в 
розмірі одного 
прожиткового 
мінімуму родинам 
загиблих учасників 
АТО/ ООС

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

297,00 445,50 653,40 898,50 2294,40
Кількість

сімей

2021 р. - 11;
2022 р. - 15;
2023 р. - 20;
2024 р. - 25

42 Надання щорічної 
матеріальної допомоги
для вирішення 
соціально-побутових 
потреб особам з 
інвалідністю внаслідок
війни, інвалідність 
яких пов'язана з 
участю в АТО/ООС

2021-
2024

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Слов’янської 
міської ради

Міський
бюджет

218,00 376,20 550,00 756,30 1900,50 Кількість осіб

2021 р. - 19;
2022 р. - 30;
2023 р. - 40;
2024 р. - 50

РАЗОМ    1876,50 2294,70 2801,40 3575,30 10547,90   



ПАСПОРТ 
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції/операції

об’єднаних сил та членів їх сімей на 2021-2024 роки на території Слов’янської міської
територіальної громади

1. Ініціатор розроблення Програми Слов’янська міська рада

2. Дата,  номер  і  назва  розпорядчого  документа  про
розроблення Програми

3. Головний розробник Програми Управління соціального 
захисту населення міської 
ради

4. Співрозробники Програми Виконавчі органи 
Слов’янської міської ради

5. Відповідальний виконавець Програми Управління соціального 
захисту населення 
Слов’янської міської ради

6. Співвиконавці (учасники) Програми Відділ транспорту та зв'язку 
міської ради, відділ охорони 
здоров’я  міської ради, 
юридичне управління  
міської ради, відділ освіти  
міської ради, відділ культури
міської ради, відділ 
раціонального використання 
земельних ресурсів міської 
ради, відділ у справах сім'ї, 
молоді, фізичної культури та
спорту  міської ради, 
Слов'янський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді міської ради, 
відділ з питань внутрішньої 
політики міської ради, 
управління містобудування 
та архітектури міської ради, 
прес-служба міської ради, 
КУ"Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
міської ради , Слов'янський 
міський центр зайнятості.

7. Термін реалізації Програми 2021-2024 рр.
8. Мета Програми Підвищення рівня 

фінансової, соціальної, 
психологічної,професійної 
підтримки учасників 
АТО/ООС, родин учасників 
АТО/ООС, які загинули, 
захищаючи незалежність, 
суверенітет та територіальну
цілісність України або 
померли внаслідок 
поранення, контузії чи 
каліцтва, отриманих в зоні 



АТО/ООС, створення 
сприятливих адаптаційних 
умов для цивільного життя 
демобілізованих 
військовослужбовців - 
учасників АТО/ООС, 
підтримання їх належного 
морально-психологічного 
стану, створення у 
суспільстві атмосфери 
підтримки та поважного 
ставлення до них.

9. Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних
для реалізації Програми – всього (тис.грн) 10547,90

9.1. в тому числі (тис.грн):
 

- кошти державного бюджету
- кошти обласного бюджету
- кошти міського бюджету
- кошти інших джерел

2021р.  2022р.  2023р.  2024р.
   -            -           -            -
  -            -           -            
-1876,50 2294,70   2801,40   3575,30   
-             -            -          -

10. Очікувані результати виконання Посилення соціального 
захисту 1190 учасників 
АТО/ООС, серед яких 19 
членів родин загиблих 
учасників АТО/ООС, які 
загинули, захищаючи 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність 
України або померли 
внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, 
отриманих в зоні АТО/ООС, 
поліпшення матеріально-
побутових умов їх 
проживання.

11. Ключові показники ефективності -  100%  охоплення
одноразовою  матеріальною
допомогою  членів  сімей
загиблих  (померлих)
учасників АТО/ООС; 
- 100% охоплення медичною
допомогою  учасників
АТО/ООС; 
-  проведено  50  заходів,
спрямованих  на  соціальну
адаптацію  та  психологічну
реабілітацію  учасників
АТО/ООС та членів їх сімей,
членів  сімей  загиблих
(померлих)  учасників
АТО/ООС.



РЕСУРСНЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ПРОГРАМИ 
тис. грн 

Обсяг коштів, 
що пропонується

залучити 
на виконання

програми

Етапи виконання програми
Всього витрат
на виконання

програми

І

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

1 2 3 4 5 6

Обсяг  ресурсів  –
всього, 
у тому числі:

1876,50 2294,70 2801,40 3575,30 10547,90

державний бюджет - - - - -

обласний бюджет - - - - -

міський бюджет 1876,50 2294,70 2801,40 3575,30 10547,90

кошти інших джерел - - - - -


