
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Дванадцята сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2021 року смт Калинівка № 229-12-VIII

Про затвердження програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 
операції Об’єднаних сил та учасників Революції Гідності Калинівської 
селищної ради на 2022 рік

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Законами України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» з метою соціальної 
підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 
членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил та учасників Революції Гідності Калинівської 
селищної територіальної громади, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 
учасників Революції Гідності Калинівської селищної ради на 2022 рік (надалі - 
Програма), що додається.

2.У правлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в 
бюджеті Калинівської селищної територіальної громади бюджетні призначення 
на фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Калинівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 
та з питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони 
здоров’я та соціального захисту населення.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Калинівської селищної ради
від 24 грудня 2021 року № 229-12-VI11

Програма 
соціальної підтримки учасників аититерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників аититерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та учасників Революції Гідності Калинівської 
селищної ради па 2022 рік
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2
Програма

соціальної підтримки учасників аититерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) 
учасників аититерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

учасників Революції Гідності Калинівської селищної ради на 2022 рік

Паспорт Програми

1.
Повна назва 

Програми

Програма соціальної підтримки учасників
аититерористичної операції, операції Об’єднаних 
сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників аититерористичної операції, 
операції Об’єднаних сил та учасників Революції 
Гідності Калинівської селищної ради на 2022 рік

2.
Ініціатор 

розроблення 
Програми

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради

3. Розробник Програми Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради

4. Відповідальні 
виконавці Програми

Управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради, депутати
Калинівської селищної ради, старости
старостинських округів Калинівської селищної 
ради

5. Головна мета 
Програми

Соціальна підтримка учасників аититерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил га членів їх 
сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників 
аититерористичної операції, операції Об’єднаних 
сил та учасників Революції Гідності Калинівської 
селищної ради на 2022 рік

6. Термін реалізації 
Програми 2022 рік

7.

Обсяг фінансових 
ресурсів, для 

реалізації програми 
(всього тис.гри.)

580,00 тис.гри.1

'Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом 
внесення відповідних змін до бюджету Калинівської селищної іериторіальної громади впродовж 
терміну дії Програми.
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І. Визначення проблеми, 
на розв’язання якої спрямована Програма

Одним із найбільш актуальних завдань у Калинівській селищній 
територіальній громаді є комплексне вирішення питань соціального захисту 
учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил (надалі - 
АТО/ООС), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО/ООС та учасників 
Революції Гідності.

На даний час на території Калинівської селищної ради проживає 227 
учасників АТО/ООС, в тому числі: 208 учасників бойових дій з числа учасників 
АТО/ООС; 1 учасник війни АТО/ООС, 11 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 
5 членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та 2 постраждалих учасників 
Революції Гідності, які потребують додаткової уваги від органу місцевого 
самоврядування з метою вирішення проблем життєдіяльності.

Зважаючи на наведені дані за останні роки вбачається тенденція до 
зростання кількості осіб зазначеної категорії з числа мешканців Калинівської 
селищної територіальної громади. У зв’язку із травмами та захворюваннями 
отриманими/набутими під час участі а АТО/ООС, стан здоров’я зазначених осіб 
постійно погіршується, що веде за собою збільшення витрат на медичне 
обслуговування, а також збільшення кількості безробітних осіб, з числа 
учасників АТО/ООС, що призводить до погіршення матеріального становища 
населення громади.

У рамках реалізації Програми передбачається впровадження заходів, 
згідно з додатком 1. Програму розроблено з урахуванням пропозицій 
управління соціального захисту населення Калинівської селищної ради.

Наявність такої Програми дозволить забезпечити матеріальною 
допомогою учасників АТО/ООС та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції Гідності.

II. Мета Програми

Метою Програми є:

■ матеріальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх сімей, 
членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції 
Гідності;

■ посилення соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх 
сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та учасників 
Революції Гідності.
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III. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Основні шляхи та засоби розв'язання проблеми державної політики у 
сфері соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх сімей та 
постраждалих учасників Революції Гідності здійснюється відповідно до 
законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
„Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Указ Президента України „Про 
додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитсрористичної 
операції”.

IV. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватимегся в межах 
видатків, передбачених у бюджеті Калинівської селищної територіальної 
громади на відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених 
чинним законодавствона України, відповідно до розрахунку видатків до 
Програми, згідно з додатком 2.

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи за ходом виконання Програми на 2022 рік, 
здійснює управління соціального захисту населення Калинівської селищної 
ради.

Начальник управління 
соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради Наталія КИЇВСЬКА


