
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ №

2020 року сесія 7 скликання

Про внесення змін до Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил,

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, 

затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 04 грудня 2018 року №705

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», ; 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», враховуючи 
подання обласної державної адміністрації та висновки постійної комісії 
обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, 
волонтерського руху та зв’язків з громадськістю обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до загальної характеристики Обласної комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної операції-операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки згідно з 
додатком 1.

2. Внести зміни до ресурсного забезпечення Обласної комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної операції-операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки згідно з 
додатком 2.

3. Внести зміни до пунктів 1.1, 3.3 заходів Обласної комплексної цільової 
програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки згідно з 
додатком 3.

4. Доповнити пункт 1 заходів Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів 
їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки підпунктом 1.16 згідно з 
додатком 3.

5. Вилучити з програми пункт 7 заходів Обласної комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної операції-операції об’єднаних сил,



членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021, пункт 8 
заходів Програми відповідно вважати пунктом 7.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, районним 
державним адміністраціям, районним радам, міським радам міст обласного 
значення, виконавчим комітетам об’єднаних територіальних громад внести 
відповідні зміни у програми (районні, міські, об’єднаних територіальних 
громад) та забезпечити їх виконання.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Г. Мазур), з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, 
волонтерського руху та зв’язків з громадськістю (О. Бородій).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1 до рішення__сесії
обласної Ради 7 скликання від
_________  2020 року №___

Загальна характеристика Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/ операції об’єднаних сил, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил

на 2016-2021 роки

Повна назва Програми Обласна комплексна цільова програма 
підтримки учасників антитерористичної 
операції/ операції об’єднаних сил, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції/ 
операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки

Ініціатор розроблення Програми Вінницька обласна державна адміністрація

Дата, номер документа про 
затвердження Програми

Рішення сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від 04 грудня 2018 року № 705

Розробник Програми Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Співрозробники Програми Структурні підрозділи обласної державної 
адміністрації

Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Учасники Програми Вінницька обласна Рада,
Вінницька обласна державна адміністрація, 
Департамент охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації, 
Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
облдержадміністрації,
Управління розвитку територій та 
інфраструктури облдержадміністрації, 
Департамент фінансів облдержадміністрації, 
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,
Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації,
Департамент міжнародного співробітництва 
та регіонального розвитку 
облдержадміністрації,
Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації,
УпрадЛіння фізичної культури і спорту



облдержадміністрації,
Вінницький обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді,
Відділ у Вінницькій області Міністерства у 
справах ветеранів України,
Головне територіальне управління юстиції у 
Вінницькій області,
Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Вінницькій 
області,
Військово-медичний клінічний центр 
Центрального регіону, 
районні державні адміністрації, 
районні, сільські та селищні ради, 
ради об’єднаних територіальних громад, 
міські ради міст обласного значення.

Термін реалізації Програми 2016 -  2021 роки

Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Обласний, районні (міські) бюджети, 
бюджет об’єднаних територіальних громад

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, у тому 
числі (тис грн)

30 015,5

Коштів обласного бюджету (тис 
грн)

23 450,5

Коштів місцевих бюджетів (тис 
12?) _ .

6 565,0

Заступник директора Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації



Додаток 2 до рішення__сесії
обласної Ради 7 скликання від
__________ 2020 року №___

Ресурсне забезпечення Обласної комплексної цільової програми підтримки 
учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки
тис грн

Обсяг коштів, 
які

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Всього 
витрат на 
виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

1 300,0 2 985,0 3 915,0 4 850,0 7 130,5 9 835,0 30 015,5

Обласний
бюджет

600,0 1 980,0 2 890,0 3 675,0 5 850,5 8 455,0 23 450,5

Районні
(міські)

бюджети,
бюджети

об’єднаних
територіальних

громад

700,0 1 005,0 1 025,0 1 175,0 1 280,0 1 380,0 6 565,0

Заступник директора Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації



Додаток 3 до рішення__сесії
обласної Ради 7 скликання від
___________2020 року № ___

Зміни до додатка 4 «Заходи Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції 
_________________________________________об’єднаних сил на 2016-2021 роки»_______________________________________

№
пп

Назва напряму 
діяльності Перелік

заходів
Програми

Термін
викон Виконавці

Джерела
фінансув

ання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис грн Очікуваний

(пріоритетні
завдання)

ання
заходу

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

2021
рік

результат

1. Забезпечення 1.1 Надання 2016- Департамент Державний Відпо Відпо Відпо Відпо Відпо Відпо Забезпечення
соціальної одноразової 2021 соціальної та бюджет відно відно відно відно відно відно матеріальної
підтримки та матеріальної роки молодіжної до до до до до до підтримки сімей
адаптації допомоги сім’ям політики Обласний потре

би
потре
би

потре потре потре потре
/т1 загиблих, сімей

учасників загиблих, сім’ям облдерж бюджет би би би би померлих
антитерористичної померлих адміністрації, демобілізованих
операції/операції 
об’єднаних сил,

демобілізованих райдерж- Районні військовослужб
військовослужбо адміністрації, (міські) овців та особам,

членів їх сімей, в вців та особам, міські ради бюджети які отримали
т.ч. членів сімей які отримали міст обласного поранення під
загиблих поранення під їначення, Бюджети час
(померлих) час проходження об’єднані об’єднаних проходження
учасників АТО/ООС в територіальні територіаль АТО/ООС
антитерористичної східних областях Громади них громад
операції/операції України та
об’єднаних сил надання 

матеріальної 
допомоги членам 
сімей загиблих 
військовослужбо 
вців з нагоди 
державних свят 
та дати створення 
військової 
частини

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики Ш
обласної державної адміністрації ЦЦ/ Олександр МЕЛЬНИК



1.16 Надання
щорічної
матеріальної
допомоги
членам сімей
захисників
України, які
загинули в
боротьбі за
незалежність,
суверенітет і
територіальну
цілісність
України

2016-
2021
роки

Департамент 
соціальної та 
молодіжної 
політики 
облдерж
адміністрації, 
райдерж- 
адміністрації, 
міські ради 
кіст обласного 
значення, 
об’єднані 
територіальні 
громади

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети

Бюджети 
об’єднаних 
територіаль 
них громад

1100,0 1700,0 Забезпечення
матеріальної
підтримки сімей
загиблих
(померлих)
учасників
АТО/ООС

3 Вшанування 
пам’яті учасників 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил

3.3 Організація
поховання
загиблих
(померлих) осіб,
які брали участь
в АТО/ООС ( у
межах вимог
діючого
законодавства)
та надання
матеріальної
допомоги для
здійснення
почесної
церемонії
поховання осіб,
які загинули в
боротьбі за
незалежність,
суверенітет і
територіальну
цілісність
України

2016-
2021
роки

Департамент 
соціальної та 
молодіжної 
політики 
облдерж
адміністрації, 
райдержадмі- 
ністрації, 
міські ради 
міст
обласного
значення,
об’єднані
територіальні
громади

Обласний
бюджет

Районні
(міські)
бюджети

Бюджети 
об’єднаних 
територіаль 
них громад

525,5 2270,0 Надання
допомоги у
вирішенні
організаційних
питань з
проведення
поховальної
процесії та
забезпечення
матеріальної
підтримки сімей
осіб, які
загинули в
боротьбі за
незалежність,
суверенітет і
територіальну
цілісність
України

Заступник директора Департаменту /  ш
соціальної та молодіжної політики /  пШ
обласної державної адміністрації /  Ш  Олександр МЕЛЬНИК


