
                                                                            
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сьома сесія                                                                           Восьмого скликання          
  
23.04.2021                                                                                                №8    

 

Про внесення змін до Програми  

соціальної підтримки учасників  

АТО/ООС, родин загиблих,померлих,  

зниклих безвісти учасників АТО/ООС  

та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік 

 

Відповідно до статті 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», рішення другої сесії Житомирської обласної ради восьмого 

скликання від 24.12.2020 № 31 «Про Програму соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та 

Героїв Небесної Сотні на 2021 рік»,   враховуючи рекомендації постійних 

комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.ВНЕСТИ зміни до Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, 

родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв 

Небесної Сотні на 2021 рік, затвердженої рішенням четвертої  сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання  від 29.01.2021  № 2, а саме: 

1.1.У розділі  І  Програми «Загальна характеристика Програми соціальної 

підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти 

учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік» 2 абзац замінити 

текстом такого змісту: «Програмою  передбачено комплекс заходів, 

спрямованих на соціальну адаптацію та  фінансову підтримку  учасників 

АТО/ООС, родин  загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  

та Героїв Небесної Сотні через посилення адресності при її наданні». 

1.2.У розділі ІІІ Програми « Мета Програми» доповнити абзацами такого 

змісту: «надання матеріальної підтримки родинам загиблих, померлих, 
 

 

 



зниклих безвісти учасників АТО/ООС та  Героїв Небесної Сотні» та 

«увіковічнення пам’яті загиблих , померлих, зниклих безвісти учасників 

АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції . 

1.3.У розділі V  Програми «Завдання (напрямки) і заходи Програми»: 

1) назву напряму діяльності доповнити п.2 «Соціальний захист родин загиблих, 

померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні»; 

2) в графі «найменування заходу програми» доповнити захід таким змістом 

«Виплата  грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань» та 

«Виплата одноразової адресної грошової допомоги у разі загибелі або смерті, 

зникнення безвісти»; 

3) в графі «Джерело фінансування (вид бюджету)» доповнити словами 

«Міський бюджет»; 

4) в графі «Орієтновні обсяги фінансування» доповнити словами «У межах 

фінансових можливостей». 

1.4. У розділі V Програми «Завдання (напрямки) і заходи Програми»: 

1) назву напряму діяльності доповнити п. 3 «Увіковічнення пам’яті загиблих, 

померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні , які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції»; 

2) в графі «Найменування заходу програми» доповнити захід таким змістом 

«Передбачити кошти  на придбання та встановлення пам’ятного знака борцям 

за волю і незалежність України»; 

3) в графі «Джерело фінансування (вид бюджету)» доповнити словами 

«Міський бюджет»; 

4) в графі «Орієтновні обсяги фінансування» доповнити словами «У межах 

фінансових можливостей». 

2.Доповнити Програму Порядком відшкодування витрат на придбання та 

встановлення пам’ятного знака борцям за волю і незалежність України. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів 

(Ткаченка Д.В.),  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Демченка С.Д. 
 

Міський голова                                                                  Галина БІЛЕЦЬКА 

     

 

 

 



Додаток  до Програми 

 

Порядок 

відшкодування витрат на придбання та встановлення пам’ятного 

знака борцям за волю та незалежність України 

 

    1. Порядок відшкодування витрат на придбання та встановлення 

пам’ятного знака борцям за волю та незалежність України розроблений 

відповідно до п. 3 розділу V «Завдання (напрямки) і заходи Прорами» програми 

соціальної  підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих 

безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік, 

затвердженої рішенням четвертлї  сесії Андрушівської міської ради восьмого 

скликання  від 29.01.2021  № 2. 

    2. Порядок відшкодування витрат на придбання та встановлення 

пам’ятного знака борцям за волі незалежність України регулює використання 

коштів, виділених на зазначені цілі. 

 3. Відшкодування витрат на придбання та встановлення пам’ятного 

знака борцям за волю і незалежність України  здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету  (інших незаборонених джерел) на підставі договору-

замовлення на придбання та встановлення пам’ятного знака. 

 

Заступник міського голови      Сергій ДЕМЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старе 

                                                  ПРОЄКТ                          

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сьома сесія                                                                           Восьмого скликання          

  

23.04.2021                                                                                                №    

 

Про зміни до Програми соціальної 

підтримки учасників АТО/ООС,  

родин загиблих, померлих, зниклих  

безвісти учасників АТО/ООС та  

Героїв Небесної Сотні на 2021 рік 

 

Відповідно до статті 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішення другої сесії Житомирської обласної 

ради восьмого скликання від 24.12.2020 № 31 «Про Програму соціальної 

підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих 

безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік»,   

враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 



1. Внести зміни до Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, 

родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв 

Небесної Сотні на 2021 рік, затвердженої рішенням четвертої  сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 29.01.2021  № 2,  

а саме: 

1.1. У розділі  І  Програми «Загальна характеристика Програми 

соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, 

зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 

рік» 2 абзац замінити текстом такого змісту: «Програмою  передбачено 

комплекс заходів, спрямованих на соціальну адаптацію та  фінансову 

підтримку  учасників АТО/ООС, родин  загиблих, померлих, зниклих 

безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні через посилення 

адресності при її наданні». 

1.2. У розділі ІІІ Програми « Мета Програми» доповнити абзацами такого 

змісту: «надання матеріальної підтримки родинам загиблих, померлих,  

зниклих безвісти   учасників АТО/ООС та  Героїв Небесної Сотні» та 

«увіковічнення пам’яті загиблих , померлих, зниклих безвісти учасників 

АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні , які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції . 

1.3. У розділі V  Програми «Завдання (напрямки) і заходи 

Прорами»: 

1) назву напряму діяльності доповнити п. 2 «Соціальний захист 

родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та 

Героїв Небесної Сотні»; 

2) в графі «найменування заходу програми» доповнити захід таким 

змістом «Виплата  грошової допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань» та «Виплата одноразової адресної грошової допомоги у разі 

загибелі або смерті, зникнення безвісти»; 

3) в графі «Джерело фінансування (вид бюджету)» доповнити 

словами «Міський бюджет»; 

4) в графі «Орієтновні обсяги фінансування» доповнити словами «У 

межах фінансових можливостей». 

1.4.  У розділі V Програми «Завдання (напрямки) і заходи 

Прорами»: 

1) назву напряму діяльності доповнити п. 3 «Увіковічнення пам’яті 

загиблих , померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв 

Небесної Сотні , які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції»; 

2) в графі «найменування заходу програми» доповнити захід таким 

змістом « Передбачити кошти  на придбання та встановлення пам’ятного 

знака про загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та 



Героїв Небесної Сотні, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України»; 

3) в графі «Джерело фінансування (вид бюджету)» доповнити 

словами «Міський бюджет»; 

4) в графі «Орієтновні обсяги фінансування» доповнити словами «У 

межах фінансових можливостей». 

2. Доповнити Програму Порядком відшкодування витрат на придбання та 

встановлення пам’ятного знака про загиблих, померлих, зниклих безвісти 

учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України (додається). 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів (Ткаченка Д.В.),  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Демченка С.Д. 
 

 

Міський голова                                                         Галина БІЛЕЦЬКА 

     

 

 

 

 

 

 

 

Додаток   

до рішення сьомої сесії восьмого  

скликання Андрушівської міської ради  

від 23.04.2021.  №     

 

 

Порядок 

відшкодування витрат на придбання та встановлення  

пам’ятного знака про загиблих, померлих, зниклих безвісти  

учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні, які захищали  

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

 

1. Порядок відшкодування витрат на придбання та встановлення пам’ятного 

знака про загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та 

Героїв Небесної Сотні, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України розроблений відповідно до п. 3 розділу V 

«Завдання (напрямки) і заходи Прорами» програми соціальної  підтримки 

учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників 

АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік, затвердженої рішенням 



четвертої  сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання  від 

29.01.2021  № 2. 

2. Порядок відшкодування витрат на придбання та встановлення пам’ятного 

знака про загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та 

Героїв Небесної Сотні, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України регулює використання коштів, виділених 

на зазначені цілі. 

3. Відшкодування витрат на придбання та встановлення пам’ятного знака 

про загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв 

Небесної Сотні, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України  здійснюється за рахунок коштів міського бюджету  на 

підставі договору-замовлення на придбання та встановлення пам’ятного 

знака. 

 

 

 

 


