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Районна програма 

підтримки учасників бойових дій, їх сімей, осіб, які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та 

учасників бойових дій на території інших держав на 2018рік 
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Районна програма 

підтримки учасників бойових дій, їх сімей, осіб, які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та 

учасників бойових дій на території інших держав на 2018рік 
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ПАСПОРТ 

Районної програми 

підтримки учасників бойових дій, їх сімей, осіб, які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та 

учасників бойових дій на території інших держав на 2018рік 
 

1.Ініціатор розроблення програми (замовник): Верховинська районна рада 

2.Розробник програми: Верховинська районна рада 

3.Термін реалізації програми: 2018 рік 

4.Етапи фінансування програми: Щорічно 

5.Обсяг фінансування програми: в межах видатків, затверджених районною 

радою, і кошторисних призначень 

Прогнозовані обсяги фінансування програми: 

Роки Обсяги фінансування, тисяч гривень 

Всього, 

тис.грн. 

в тому числі за джерелами фінансування 

Районний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела 

2018 300,0 300,0 0,0 0,0 

Всього: 300,0 300,0 0,0 0,0 
 

6.Очікувані результати виконання програми: 

Статус учасника бойових дій мають 188 жителів району і їх кількість до 

2019 року прогнозується до 200 осіб. Внаслідок економічної нестабільності, 

військових дій з 2014 року через агресію Російської Федерації та сепаратизм, 

завдання величезної шкоди народному господарству і особисто захисникам 

Батьківщини, їх сім’ям, необхідності матеріальної та моральної підтримки 

українських воїнів, виконання визначених програмою заходів поліпшить 

соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей загиблих 

військовослужбовців, учасників бойових дій та осіб, які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на 

території інших держав, надасть можливість сім’ям отримати додаткові 

соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню побутових 

питань, покращенню здоров’я, полегшить повернення учасників бойових дій 

від фронтового до мирного життя, означатиме визнання громадою всіх 

поколінь захисників Вітчизни. 

7.Термін проведення звітності: в кінці року. 
 

Замовник програми 

Верховинська районна рада      Іван Шкіндюк 
 

Керівник програми 

Верховинська районна рада      Іван Шкіндюк 



Районна програма 

підтримки учасників бойових дій, їх сімей, осіб, які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та 

учасників бойових дій на території інших держав на 2018 рік 

 

I. Загальна частина 

Районна програма підтримки учасників бойових дій, їх сімей, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та 

інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та 

учасників бойових дій на території інших держав на 2018 рік (далі – програма) 

– комплекс заходів районного рівня для фінансової та іншої соціальної 

підтримки сімей військовослужбовців та осіб, визнаних добровольцями, які 

брали і беруть участь в антитерористичній операції в окремих районах її 

проведення з 2014 року, сприяння покращенню матеріально-побутових умов 

учасників бойових дій, їх сімей, осіб, які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 

районах її проведення, воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території 

інших держав. 

Статус учасника бойових дій мають 188 жителів району і їх кількість до 

2019 року прогнозується до 200 осіб. Загинуло 5 військових і 1 помер внаслідок 

хвороби, 16 осіб мали поранення, 3 визнано інвалідами, 70 воїнів 

демобілізовано. 

Статус учасника бойових дій на території інших держав мають 55 жителів 

району та воїнів ОУН-УПА - 18 житель району. 

     Враховуючи важливість моральної і матеріальної підтримки захисників 

Вітчизни, вияву визнання родин загиблих в рамках програми передбачається  

надати одноразову допомогу учасникам бойових дій, родинам загиблих, в тому 

числі провести до 190 виплат одноразових грошових допомог з приблизним 

розрахунком: для вирішення соціально-побутових умов до 2000 грн., 25 виплат 

до 3000 грн. для оздоровлення та реабілітації, 15 допомог для поранених 

учасників АТО до 3000 грн. та 5 допомог сім’ям загиблих учасників АТО до 

6000 грн. Також, закладено 25000 грн. (конкретна сума визначається рішенням 

комісії) для виділення учасникам бойових дій та членам їх сімей у зв’язку із 

важкими життєвими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво, пожежа, тощо). 

Протягом року кількість та суми допомог згідно рішення сесії районної ради 

можуть змінитися внаслідок зміни цін і тарифів, інших обставин і з 

урахуванням фінансових можливостей. Також учасникам бойових дій, їх 



родинам надаватиметься безплатна консультативна й правова допомога, 

сприяння в оформленні потрібних звернень, листів чи клопотань. 

 

II. Мета та основні завдання програми 

Метою програми заходів є поліпшення соціально-психологічний 

мікроклімату в родинах сімей загиблих військовослужбовців, учасників 

бойових дій та осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, 

воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території інших держав, надання 

можливості сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, 

сприяння вирішенню побутових питань, покращенню здоров’я, полегшення 

повернення учасників бойових дій від фронтового до мирного життя, вияв 

визнання громадою всіх поколінь захисників Вітчизни. 

 

III. Фінансове забезпечення 

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок видатків, 

передбачених в районному бюджеті, селищному, сільських бюджетах та з 

інших джерел, дозволених законодавством. 

 

IV. Очікувані результати 

      В 2018 році заплановано надання одноразових грошових допомог: для 

вирішення соціально-побутових умов - 110000 гривень, для оздоровлення та 

реабілітації – 75000 гривень, пораненим - 60000 гривень, сім’ям загиблих 

учасників АТО – 30000 гривень та при важких життєвих обставинах (тяжка 

хвороба, каліцтво, пожежа, тощо) до 25000 гривень. Всього на загальну суму 

300000 гривень. Це поліпшить матеріальне становище, сприятиме 

оздоровленню учасників бойових дій і їхніх родин, покращить соціально-

психологічний мікроклімат, підтвердить визнання громадою району всіх 

поколінь захисників Вітчизни. 

 

V. Правове обґрунтування програми 

      Програма розроблена у відповідності до законів України «Про місцеве 

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

захисту», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та 

інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей», Бюджетного кодексу України. 

 

VI. Координація та контроль за виконанням програми 

Координація роботи з виконання програми покладається на районну раду. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради      Роман Ванівський  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії Верховинської районної ради 

              від   22.01. 2018  року 

Голова районної ради 

 

            ______________________     Іван Шкіндюк 
 

ПЕРЕЛІК 

заходів, джерела та обсяги фінансування 

Районної програми 

підтримки учасників бойових дій, їх сімей, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, 

воїнів ОУН-УПА та учасників бойових дій на території інших держав на 2018 рік 
 

№ Найменування 

заходу 

Виконавці Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані 

результати всього Районний 

бюджет 

Селищний, 

сільські 

бюджети 

Інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Узагальнення 

інформації про 

учасників 

бойових дій, їх 

сімей та оцінка 

соціально-

побутових 

потреб 

Районна рада, 

райдержадміністрація, 

управління праці і 

соціального захисту 

населення РДА, 

Верховинський 

РЦСССДМ, громадська 

організація «Товариство 

бойових побратимів 

Гуцульщини», Центр 

допомоги учасникам 

АТО 

Щоквартально 

в 2018 році 

0,0 0,0 0,0 0,0 Створення 

єдиного 

реєстру 

одержувачів 

та наданої 

допомоги 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Інформування 

громадян, в тому 

числі учасників 

бойових дій, їх 

родин про заходи 

програми і їх 

виконання 

Районна рада, 

райдержадміністрація, 

управління праці і 

соціального захисту 

населення РДА, 

Верховинський РЦСССДМ, 

громадська організація 

«Товариство бойових 

побратимів Гуцульщини», 

Центр допомоги учасникам 

АТО 

Постійно в 

2018 році 

0,0 0,0 0,0 0,0 Отримання 

заяв, 

клопотань 

про надання 

допомоги, 

передбаченої 

програмою 

3 Розгляд  звернень 

учасників бойових 

дій, вирішення 

питання про 

надання 

матеріальної 

допомоги 

Комісія підтримки учасників 

бойових дій, їх сімей, осіб, 

які перебувають чи 

перебували у складі 

добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності 

України, та інших громадян, 

які залучалися і брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції в 

районах її проведення, воїнів 

ОУН-УПА та учасників 

бойових дій на території 

інших держав  

Щомісячно в 

2018 році 

0,0 0,0 0,0 0,0 Прийняття 

комісією 

рішень по 

суті 

звернень 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Надання одноразових 

матеріальних допомог 

учасникам бойових дій: 

1) для вирішення 

соціально-побутових 

умов – до 2000 грн.; 

2) на оздоровлення та 

реабілітацію – до 3000 

грн.; 

3) пораненим – до 3000 

грн.; 

4) сім’ям загиблих 

військовослужбовців – 

до 6000 грн.; 

5) при важких життєвих 

обставинах (тяжка 

хвороба, каліцтво, 

пожежа, тощо) – до 

25000 грн. 

Районна рада Щомісячно в 

2018 році по 

мірі отримання 

звернень з 

урахуванням 

рішення комісії, 

в т.ч. - 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

300,0 

 

 

 

 

 

 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

0,0 0,0 0,0 Матеріальна 

підтримка 

учасників 

бойових дій 

та їх родин 

5 Надавання безплатної 

консультативної й 

правової допомоги, 

сприяння в оформленні 

потрібних звернень, 

листів чи клопотань 
 

Районна рада, 

райдержадміністрація, 

управління праці і 

соціального захисту 

населення РДА, 

Верховинський 

РЦСССДМ, Центр 

допомоги учасникам АТО, 

відділення Бюро 

безплатної правової 

допомоги населенню 

постійно в 

2018 році 

0,0 0,0 0,0 0,0 Направлення 

звернень і 

отримання 

обґрунтованої 

відповіді 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради             Роман Ванівський 


