
 

 

 
 

БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сорок восьмої сесії восьмого скликання 

 

 

24.11.2022    м. Березань № 165 

 

Про внесення змін до „Цільової програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та членів їх сімей, сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та операції 

об’єднаних сил на 2021-2023 роки“ 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Законів України ,,Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей“, ,,Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту“, з метою матеріальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та членів їх сімей, у тому 

числі сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил, які знаходяться в складних життєвих обставинах, 

Березанська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми „Цільової програми соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та членів їх 

сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та 

операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки“, затвердженої рішенням 

Березанської міської ради від 22.12.2020 № 63-05-VIII,  виклавши розділ VIII 

„Кошторис на виконання Програми“ у новій редакції, (додається). 

2. Координацію робіт, пов’язаних з виконанням Програми покласти на 

управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету 

Березанської міської ради (Москаленко Л.А.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, 

туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО (Гуменюк В.А 

та першого заступника міського голови Хруля Р.Ф. 

 

Міський голова   Володимир ТИМЧЕНКО



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сорок восьмої сесії 

Березанської міської ради 

восьмого скликання 

24.11.2022 № 165 

 

VIII. Кошторис на виконання  Програми 

 

№ 

з/

п 

Найменування заходу Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

по роках 

 (вартість тис. грн) 

 2021 2022 2023 Всього 

1 Надання учасникам АТО, ООС та членам його (її) сім’ї, 

членам сім’ї загиблого учасника АТО та ООС 

матеріальної допомоги на оздоровлення ( тільки при 

відсутності путівок на санаторно-курортне лікування з 

державного бюджету) один раз у рік в розмірі: 

- до 10,0 тис.грн. на учасника АТО та ООС; 

- до 4,0 тис.грн. на кожного із членів сім’ї учасника АТО 

та ООС; 

- до 10,0 тис.грн на одного із членів сім’ї загиблого 

учасника АТО та ООС; 

- до 4,0 тис.грн. на кожного члена сім’ї загиблого 

учасника АТО та ООС; 

Місцевий 

бюджет 

 

50,0 

 

 

 

00,0 

 

50,0 

 

100,0 

2 Надання один раз у рік  матеріальної допомоги на 

вирішення соціально-побутових проблем, пов’язаних з 

лікуванням, реабілітацією та соціальною адаптацією 

учасників АТО та ООС в розмірі до 5,0 тис.грн.  

Місцевий 

бюджет 

75,0 75,0 25,0 175,0 



2 

 

№ 

з/

п 

Найменування заходу Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

по роках 

 (вартість тис. грн) 

3 Надання одноразової матеріальної допомоги учаснику 

АТО та ООС, при отриманні 1 групи інвалідності в 

зв’язку з участю в АТО в сумі 30,0 тис.грн. 

Місцевий 

бюджет 

30,0 
 

30,0 
 

30,0 

 
 

90,0 

4 Надання одноразової матеріальної допомоги учаснику 

АТО та ООС, при отриманні  2 групи інвалідності в 

зв’язку з участю в АТО та ООС в сумі 20,0 тис.грн. 

Місцевий 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 60,0 

5 Надання одноразової матеріальної допомоги учаснику 

АТО та ООС, при отриманні 3 групи інвалідності в 

зв’язку з участю в АТО та ООС в сумі 10,0 тис.грн. 

Місцевий 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

6 Відшкодування витрат на придбання дорого вартісних 

лікарських препаратів, які не входять до Національного 

переліку для лікування травми або захворювання, які 

отримані або загострилися у зв’язку з участю в АТО та 

ООС. 

Місцевий 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 45,0 

  

Всього 

  

200,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

500,0 

 

    

 

   Секретар міської ради                                                                                                 Олег СИВАК 


