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                                                                                                     Городищенської сільської ради 
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                 Цільова програма  

    «Підтримка мобілізованих та  

     демобілізованих на території  

  Городищенської сільської ради 

              на 2021-2025 роки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
І. ПАСПОРТ 

 

1. Ініціатор розроблення  

Програми 

Виконавчий комітет Городищенськиої 

сільської  ради 

2. Дата ,номер і наказ розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Доручення голови Городищенської 

сільської ради від 07.12.2020 року 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет  Городищенської 

сільської ради 

4. Співрозробники Програми  Старости Городищенської сільської ради 

5. Відповідальні виконавці програми Виконавчий комітет Городищенської 

сільської ради, старости Городищенської 

громади 

6. Учасники Програми  Гуманітарний відділ, заклади 

культури,бібліотеки, учасники АТО, 

мобілізовані та демобілізовані. 

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Бюджет Городищенської сільської ради, 

інші джерела фінансування, не 

заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

усього тис. грн. 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма розроблена з метою подолання соціальних наслідків проведення 

антитерористичної операції та організації об’єднаних сил (далі – АТО/ООС) на сході 

України. 

В умовах проведення антитерористичної операції, організації об’єднаних сил 

виникла необхідність забезпечення на місцевому рівні соціального захисту та підтримки 

військовослужбовців, призваних на військову службу по мобілізації, а також 

демобілізованих військовослужбовців  

У зв’язку з цим, визначено ключові напрями діяльності виконавчих органів 

Городищенської сільської ради щодо надання допомоги та підтримки вказаній категорії 

населення Городищенської територіальної громади.  

Дана Програма –  це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з 

метою фінансової, соціальної підтримки, а також сприяння вирішенню соціально-

побутових проблем: 

- військовослужбовців, призваних з Городищенської територіальної громади на 

військову службу по мобілізації; 

- демобілізованих, учасників АТО, учасників бойових дій, зареєстрованих у 

Городищенській територіальній громаді; 

- членів сімей військовослужбовців, які на момент виникнення обставин проживали 

та проживають у Городищенській територіальній громаді; 

- членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в 

Городищенській територіальній громаді; 

- військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби і на 

час укладання контракту зареєстровані в Городищенській територіальній громаді. 

Законодавчі підстави для виконання Програми: закони України: «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Бюджетний 

кодекс України. 

Програма сформована виконавчими органами сільської ради та громадських 

об’єднань.  

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є надання підтримки мобілізованим та демобілізованим, 

підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки даної категорії 

населення, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та 

органів державної влади з громадськими організаціями та іншими юридичними особами у 

сфері підтримки мобілізованих та демобілізованих які зареєстровані в Городищенській 

територіальній громаді. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, терміни виконання завдань, заходів Програми 

 

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:  

- надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, членам їх сімей, а також 

сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців; 

- надання додаткових пільг та соціальних гарантій у доповнення до передбачених 

законодавством; 

- надання комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; 

- забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я 

зазначених вище категорій громадян. 

 

 

 



 

 

 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

Програми 

 

 

  2021 

 

 

   2022 

 

 

   2023 

 

 

   2024 

  

 

   2025 

Усього 

витрат  

на виконання 

Програми,  

тис. грн. 

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

 Виконання Програми передбачається здійснити впродовж 2021-2025 років. 

 

V. Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники 

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів міського бюджету. 

При формуванні бюджету 2021 року передбачити цільові кошти, виходячи із 

фінансових можливостей, для забезпечення виконання заходів Програми. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення 

гуманітарної допомоги. 

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми 

Розділ подано у додатку до Програми. 

 

 

VII. Координація та контроль виконання Програми 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює виконавчий 

комітет Городищенської територіальної громади. 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Додаток до Програми 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми  

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

«Підтримка мобілізованих та демобілізованих на території 

Городищенської сільської ради на 2021-2025 роки» 
 

 

№  

з\п 
Перелік заходів 

Строк 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн., 

у 2021-2025 

роках 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.  

Проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу з 

питань матеріальної, соціальної, юридичної, підтримки 

Постійно Виконавчий  

комітет   

Фінансування 

не потребує 

------- Інформування, надання консультацій та 

роз’яснень 

2.  Забезпечити інформаційний супровід  публічних 

організаційно-масових, культурно-просвітницьких та 

інформаційно-роз’яснювальних заходів відповідної тематики 

2021-

2025 роки 

Виконавчий комітет Фінансування  

не потребує 

------- Висвітлення проведення           

тематичних заходів 

3.  Розробити та виготовити друковану інформаційну продукцію 

(брошури, буклети, листівки, тощо) щодо прав та пільг 

мобілізованих та демобілізованих.  

2021-

2025 роки 

Виконавчий  

комітет  

Місцевий  

бюджет 

 Підвищення рівня обізнаності 

мобілізованих та демобілізованих, та 

членів їх сімей щодо їх прав, а також 

про установи і організації, які надають 

ті чи інші види соціальних послуг 

вказаній категорії. 

4.  Надавати одноразову адресну грошову допомогу на 

вирішення соціально-побутових проблем та лікування 

2021-

2025 роки 

Виконавчий комітет Місцевий 

бюджет 

1000,0 Допомога у вирішенні наявних 

проблем мешканців громади 

5.  Надавати комплекс соціальних послуг сім’ям  

військовослужбовців, призваних на військову службу по 

мобілізації та сім’ям загиблих (померлих) 

військовослужбовців 

2021-

2025 роки 

Виконавчий комітет Місцевий 

бюджет 

 Запобігання потраплянню сімей у 

категорію тих, що перебувають у 

складних життєвих обставинах 

6.  Забезпечити взяття на облік учасників бойових дій, які брали 

участь в антитерористичній операції та організації об’єднаних 

сил. 

постійно Виконавчий комітет Фінансування  

не потребує 

---- Забезпечення обліку учасників 

бойових дій для надання пільг 



 

 

 

7.  Сприяти роботі громадських організацій, діяльність яких 

пов’язана із захистом прав та інтересів учасників 

антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС 

2021-

2025 роки 

Виконавчий комітет Фінансування  

не потребує 

------- Підтримка діяльності громадських 

об’єднань  

8.  Налагодити співпрацю з громадськими організаціями, 

благодійними фондами щодо підтримки військовослужбовців, 

призваних на військову службу по мобілізації, членів їх сімей, 

а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців 

2021-

2025 роки 

Виконавчий комітет Фінансування  

не потребує  

-------- Підтримка військово-службовців, 

призваних на військову службу по 

мобілізації, членів їх сімей, а також 

сімей загиблих (померлих) військово-

службовців у співпраці з 

громадськістю. 

9.  Здійснювати підтримку ініціатив громадських організацій 

(соціальні, оздоровчі, психологічні, юридичні проекти), в т.ч. 

ініціатив громадських організацій, створених учасниками 

АТО/ООС 

2021-

2025 роки 

Виконавчий комітет Місцевий 

бюджет та 

джерела 

фінансування не 

заборонені 

законодавством 

 Створення моделі взаємодії органів 

місцевого самоврядування і 

громадськості у сфері молодіжної 

політики. 

Сприяння формуванню у молоді 

почуття патріотизму та 

відповідальності 

10.  Забезпечити першочергове влаштування дітей у дошкільні 

навчальні заклади 

2021-

2025 роки 

Гуманітарний відділ Фінансування  

не потребує 

------- Забезпечення дошкільною освітою 

дітей 

11.  Забезпечити безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладах дітей, батьки яких призвані 

на військову службу по мобілізації, дітей інвалідів війни, 

дітей загиблих (померлих) військовослужбовців (в т.ч. статус 

яких не встановлений) та дітей, батьки яких 

військовослужбовці, які уклали контракт зі Збройними 

силами України (на час їх перебування в зоні 

антитерористичної операції) (на підставі довідок, виданих 

військовими комісаріатами та списків, наданих управлінню 

освіти міської ради) 

2021-

2025 роки 

Гуманітарний відділ Місцевий 

бюджет 

 Надання підтримки для сімей 

військовослужбовців 



 

 

 

12.  Забезпечити безкоштовне оздоровлення та відпочинок дітей, 

батьки яких призвані на військову службу по мобілізації, 

дітей інвалідів війни, дітей загиблих (померлих) 

військовослужбовців (в т.ч. статус яких не встановлений) та 

дітей, батьки яких військовослужбовці, які уклали контракт зі 

Збройними силами України 

2021-

2025 роки 

Гуманітарний відділ Місцевий 

бюджет 

 Оздоровлення та відпочинок дітей 

13.  Організовувати книжкові виставки, експозиції, тематичні 

зустрічі, присвячені подіям антитерористичної операції та 

організації об’єднаних сил на сході України 

2021-

2025 роки 

Гуманітарний відділ Фінансування  

не потребує 

------- Вшанування учасників 

антитерористичної операції та 

організації об’єднаних сил,  

патріотичне виховання дітей та молоді 

14.  Здійснювати популяризацію ідеї патріотизму, гуманізму, 

толерантності шляхом проведення просвітницьких заходів в 

навчальних закладах 

2021-

2025 роки  

Гуманітарний відділ 

 

Фінансування  

не потребує 

------- Патріотичне виховання дітей та молоді 

15.  Організовувати в клубних закладах культури, школах 

тематичні культурно-мистецькі заходи інформаційного, 

освітнього та патріотично-виховного характеру, спрямовані 

на підтримку учасників бойових дій та членів їх сімей 

2021-

2025 роки 

Заклади культури, 

школи  

 

Фінансування  

не потребує  

------- Вшанування учасників 

антитерористичної операції, виховання 

патріотичної свідомості суспільства 

16.  Надавати безкоштовний доступ до мережі «Інтернет» в 

бібліотечних закладах 

2021-

2025 роки 

бібліотеки Фінансування  

не потребує 

------- Пільгове користування мережею 

«Інтернет» 

17.  Надавати безкоштовно приміщення закладів культури для 

проведення тематичних зустрічей, круглих столів тощо 

2021-

2025 роки 

Заклади   культури Фінансування  

не потребує 

------- Сприяння у проведенні заходів 

 

 

 
 




