УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шосте демократичне скликання
(Двадцять восьма сесія)

РІШЕННЯ
від 06.06.2014. № 1259-28/2014
м. Івано-Франківськ
Про обласну програму підтримки
сімей загиблих (постраждалих)
під час масових акцій громадського
протесту в період з 21 листопада
2013 року по 21 лютого 2014 року,
військовослужбовців і працівників
правоохоронних органів, які брали
участь в Антитерористичній операції
в східних областях України

Заслухавши та обговоривши обласну програму підтримки сімей загиблих
(постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і
працівників правоохоронних органів, які брали участь в Антитерористичній
операції в східних областях України, відповідно до статті 43 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
1. Затвердити обласну програму підтримки сімей загиблих (постраждалих)
під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року
по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних
органів, які брали участь в Антитерористичній операції в східних областях
України, (далі – Програма), (додається).
2. Департаменту соціальної політики облдержадміністрації (Я. Лаган)
забезпечити координацію роботи з виконання заходів Програми.
3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп),
виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету, при внесенні змін
до обласного бюджету за підсумками його виконання за І півріччя 2014 року та
формуванні проектів обласного бюджету на наступні роки передбачати кошти на
виконання заходів Програми.
4. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми
на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і
затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний
період, місцевих бюджетів та інших джерел.

5. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного
значення, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, установ та
організацій, які є виконавцями заходів Програми, забезпечити їх виконання в
повному обсязі та у визначені терміни.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови
обласної ради О. Левицького і постійну комісію обласної ради з питань праці та
соціального захисту населення (Г. Ляхович).

Голова обласної ради

Василь Скрипничук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 06.06.2014. № 1259-28/2014

Обласна програма
підтримки сімей загиблих (постраждалих)
під час масових акцій громадського протесту в період
з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців
і працівників правоохоронних органів, які брали участь
в Антитерористичній операції в східних областях України

Замовники Програми
Голова обласної ради

В. Скрипничук

Голова обласної
державної адміністрації

А. Троценко

Керівник Програми
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. Адамович

Паспорт
Обласної програми підтримки сімей загиблих (постраждалих)
під час масових акцій громадського протесту в період
з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців
і працівників правоохоронних органів, які брали участь
в Антитерористичній операції в східних областях України

1. Ініціатори розроблення програми (замовники):
Обласна рада
Обласна державна адміністрація
2. Розробники програми:
Департамент соціальної політики облдержадміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань праці та соціального захисту
населення
3. Термін реалізації програми: безстроково
4. Етапи фінансування програми: щорічно
5. Обсяг фінансування програми: в межах кошторисних призначень

Роки
–

Обсяг фінансування, тис. грн.
в т. ч. за джерелами фінансування
Всього
обласний
місцевий
інші
бюджет
бюджет
джерела
–
–
–
–

6. Очікувані результати виконання програми:
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального
захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей
загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту,
військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали участь в
АТО, а також дасть можливість сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії та
адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.
7. Термін проведення звітності: щоквартально.

Замовники Програми
Голова обласної ради

В. Скрипничук

Голова обласної
державної адміністрації

А. Троценко

Керівник Програми
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. Адамович

Обґрунтування доцільності розроблення
Обласної програми підтримки сімей загиблих (постраждалих)
під час масових акцій громадського протесту в період
з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців
і працівників правоохоронних органів, які брали участь
в Антитерористичній операції в східних областях України
І. Загальна частина
В умовах соціально-політичної нестабільності та перебігу останніх воєннополітичних подій значна частина населення України та Івано-Франківської
області зокрема виступила учасником збройних протистоянь з метою
забезпечення Конституційного ладу, демократизації влади та утвердження
Європейських цінностей в державі.
Активна участь жителів Івано-Франківської області в підтримці
Євромайдану супроводжувалась трагічними наслідками, оскільки саме
прикарпатці стали одними з тих, хто сформував ряди Героїв Небесної сотні та
поповнив перелік осіб, постраждалих внаслідок революційних подій.
Не меншим драматизмом для жителів Івано-Франківської області
відзначився період проведення Антитерористичної операції (далі – АТО) в
східних областях України. Забезпечуючи єдність і незалежність держави та
безпеку мирних жителів Донецької і Луганської областей, постраждала значна
кількість особового складу військовослужбовців та працівників правоохоронних
органів, а окремі з них загинули.
Більшість цих героїв – це молоді, амбітні, життєрадісні люди, що в ім’я
Батьківщини та майбутнього добробуту своїх близьких і всього населення
України пожертвували своїм життям і здоров’ям. Тому, для становлення
авторитетності державного устрою влади, формування системи європейських
цінностей та підтвердження суспільної поваги й шани, виникає необхідність
затвердження відповідної Програми як фактора реалізації ідеалів тих, хто
загинув і постраждав під час масових акцій громадянського протесту,
військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є посмертне визнання та належна оцінка проявленого
героїзму загиблих та постраждалих під час боротьби за демократичні цінності,
свободу і незалежність держави у протистоянні з диктатурою і тероризмом
шляхом закріплення пожиттєвої фінансової допомоги та підвищення соціальних
стандартів для сімей загиблих Небесної сотні, військовослужбовців та
працівників правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях.
Основні завдання Програми:
– сприяти всебічному наданню допомоги сім’ям постраждалих і загиблих
під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців та
працівників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні АТО,
забезпеченню гідного рівня їхнього життя, покращенню матеріально-побутового,
соціально-психологічного мікроклімату в родинах шляхом впровадження
додаткових соціальних гарантій та адресних допомог;
– вжити всіх невідкладних заходів щодо реалізації основних завдань
Програми.
Для цього необхідно:
– запровадити системний моніторинг якості надання усіх видів послуг;
– запровадити єдиний реєстр осіб та облік одержувачів послуг та допомог,
наданих з бюджетів усіх рівнів та інших джерел фінансування;

– створити усі необхідні умови для безперешкодного доступу громадян до
інформації щодо виконання Програми.
ІІІ. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми буде здійснюватися в межах видатків,
передбачених в обласному та місцевих бюджетах, а також з інших джерел, не
заборонених чинним законодавством України.
IV. Очікувані результати
Виконання визначених Програмою заходів (додаються) поліпшить
соціальний захист сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій
громадського протесту, військовослужбовців і працівників правоохоронних
органів, які брали участь в АТО, а також дасть можливість таким сім’ям отримати
підтримку щодо якісного медичного обслуговування, надання матеріальної
допомоги, вирішення інших соціально-побутових питань.
V. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація роботи з виконання Програми покладається на департамент
соціальної політики облдержадміністрації.
Районні державні адміністрації (міськвиконкоми), департаменти охорони
здоров’я, освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту, будівництва, житловокомунального господарства, містобудування та архітектури, фінансів, соціальної
політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, юридичний
відділ, сектор оборонної роботи облдержадміністрації, інші установи та
організації, визначені виконавцями Програми, інформують департамент
соціальної політики облдержадміністрації про хід її виконання щоквартально до
10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Узагальнена інформація подається обласній раді щорічно до 30 січня.
Внесення змін до Програми здійснюється за пропозиціями структурних
підрозділів облдержадміністрації, погодженими з іншими виконавцями Програми.

Додаток
до обласної програми підтримки
сімей загиблих (постраждалих)
під час масових акцій громадського
протесту в період з 21 листопада
2013 року по 21 лютого 2014 року,
військовослужбовців і працівників
правоохоронних органів, які брали
участь в Антитерористичній операції
Перелік
заходів, джерела та обсяги фінансування
обласної програми підтримки сімей загиблих (постраждалих)
під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року,
військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які брали участь
в Антитерористичній операції в східних областях України
Розробники Програми:
Департамент соціальної політики облдержадміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань праці та соціального захисту населення
№
з/п

Найменування заходу

Створення постійно діючого
консультативного органу з
питань координації надання
1.1 соціальної підтримки сім’ям
загиблих (постраждалих)
під час масових акцій
громадського протесту,

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Термін
Виконавець
виконання всього Державний Обласний Районні і
Інші
міські
бюджет
бюджет
джерела
бюджети
1. Організаційно-правове забезпечення
Департамент соціальної
політики, юридичний відділ
обласної державної
адміністрації

2014 рік

–

–

–

–

–

Очікувані
результати

Забезпечення
координації
роботи з надання
соціальної
підтримки сім’ям
загиблих та
постраждалих

№
з/п

1.2

1.3

1.4

1.5

Найменування заходу

військовослужбовців і
працівників правоохоронних
органів, які брали участь в
АТО
Запровадження єдиного
реєстру осіб та обліку
одержувачів послуг і
допомог, наданих з
бюджетів усіх рівнів та
інших джерел фінансування
Створення усіх необхідних
умов для безперешкодного
доступу громадян до
інформації щодо виконання
Програми
Визначення соціальнопобутових потреб сімей
загиблих (постраждалих)
під час масових акцій
громадського протесту,
військовослужбовців і
працівників правоохоронних
органів, які брали участь в
АТО (заповнення
Соціального паспорта)
Налагодження співпраці з
благодійними,
волонтерськими,
релігійними, міжнародними
організаціями з метою

Виконавець

Департамент соціальної
політики обласної державної
адміністрації, УМВС України
в області, обласний
військовий комісаріат
Департаменти
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю,
соціальної політики обласної
державної адміністрації
Департаменти соціальної
політики, охорони здоров’я
обласної державної
адміністрації, районні
державні адміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю обласної
державної адміністрації,
обласний центр соціальних

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Термін
виконання всього Державний Обласний Районні і
Інші
міські
бюджет
бюджет
джерела
бюджети

2014 рік

постійно

2014 рік

постійно

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Очікувані
результати

–

Моніторинг стану
соціальної
підтримки сімей
загиблих

–

Отримання
інформації про
стан реалізації
заходів Програми

–

Задоволення
соціальнопобутових потреб
сімей загиблих,
потреб у медичній
допомозі, освітніх
послугах тощо

–

Поліпшення
матеріального
стану та
побутових умов
сімей загиблих

№
з/п

Найменування заходу

Виконавець

залучення позабюджетних
служб для сім’ї, дітей та
коштів для надання
молоді, районні державні
грошової і натуральної
адміністрації, виконкоми
допомоги сім’ям загиблих
міських рад міст обласного
(постраждалих) під час
значення
масових акцій громадського
протесту та проведення
АТО, які її потребують
Надання безоплатної
правової допомоги щодо
захисту порушених прав
Головне управління юстиції в
1.6 постраждалих, членів сімей
області
загиблих під час масових
акцій громадського протесту
та проведення АТО
Департаменти освіти і науки,
сім’ї, молоді та спорту,
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
Підвищення громадської
1.7 свідомості та патріотичного
обласної державної
адміністрації, районні
виховання молоді
державні адміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення
Департамент інформаційної
Відзначення пам’ятних дат,
діяльності та комунікацій з
інших державних свят,
громадськістю, управління
1.8 пов’язаних з цими подіями
культури, національностей та
приурочуючи до цих дат
релігій обласної державної
відповідні заходи
адміністрації, районні

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Термін
виконання всього Державний Обласний Районні і
Інші
міські
бюджет
бюджет
джерела
бюджети

постійно

постійно

постійно

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Очікувані
результати

–

Надання сім’ям
юридичних
консультацій та
роз’яснень,
юридичний
супровід

–

Досягнення якісно
нових результатів
у духовноморальному,
патріотичному,
вихованні
підростаючого
покоління

–

Підвищення
громадянської та
патріотичної
свідомості
обласної громади

№
з/п

Найменування заходу

Виконавець

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Термін
виконання всього Державний Обласний Районні і
Інші
міські
бюджет
бюджет
джерела
бюджети

державні адміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
Сприяння видавництву
2015 рік
–
–
–
–
–
1.9
громадськістю обласної
“Книги пам’яті загиблих...”
державної адміністрації
2. Соціальна підтримка сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту
в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року
Департамент соціальної
Надання допомоги у зв’язку
політики обласної державної
із втратою члена сім’ї,
адміністрації, районні
постійно
–
–
–
–
–
2.1 смерть якого пов’язана з
державні адміністрації,
участю в масових акціях
виконкоми міських рад міст
громадського протесту
обласного значення
Надання пільг з оплати
Департамент соціальної
вартості житловополітики обласної державної
комунальних послуг у
адміністрації, районні
розмірі 50 відсотків від
постійно
–
–
–
–
–
2.2
державні адміністрації,
нарахованих платежів
сім’ям, члени яких загинули виконкоми міських рад міст
обласного значення
(померли) під час акцій
громадського протесту

Очікувані
результати

Увічнення пам’яті
загиблих
(померлих)
громадян

Матеріальна
підтримка сімей

Поліпшення
соціального
захисту сімей

№
з/п

Найменування заходу

Виконавець

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Термін
виконання всього Державний Обласний Районні і
Інші
міські
бюджет
бюджет
джерела
бюджети

Департамент будівництва,
житлово-комунального
господарства,
Поліпшення житлових умов
містобудування та
2014-2016
сімей, члени яких загинули
архітектури обласної
2.3
роки
державної адміністрації,
(померли) під час масових
акцій громадського протесту
районні державні
адміністрації, виконкоми
міських рад міст обласного
значення
Надання сім’ям загиблих, у
разі наявності, земельних
ділянок для будівництва,
Сільські, селищні, міські ради постійно
2.4
ведення господарства та
іншої господарської
діяльності
Департамент соціальної
політики обласної державної
Надання щорічної
адміністрації, районні
щорічно
2.5 матеріальної допомоги
державні адміністрації,
сім’ям до роковин трагедії
виконкоми міських рад міст
обласного значення

–

–

–

–

Очікувані
результати

–

Придбання
житла,
проведення
капітального
ремонту житла
для цих сімей

–

–

–

–

–

Поліпшення
соціальнопобутових умов
проживання сімей

–

–

–

–

–

Матеріальна
підтримка сімей

№
з/п

Найменування заходу

Виконавець

Оздоровлення у лікарні
Департаменти соціальної
відновного лікування № 2
політики,
охорони здоров’я
“Центр реабілітації
обласної державної
ветеранів ОУН-УПА
адміністрації, районні
2.6 “Говерла” постраждалих
державні адміністрації,
учасників масових акцій
виконкоми міських рад міст
громадського протесту, які
обласного значення
потребують медичної
реабілітації
Забезпечення
безкоштовним навчанням у
державних професійноДепартамент освіти і науки,
сім’ї, молоді та спорту
технічних, вищих (І-ІV рівня
2.7
обласної державної
акредитації) навчальних
закладах дітей, батьки яких
адміністрації
загинули під час масових
акцій громадського протесту
Департамент освіти і науки,
сім’ї, молоді та спорту
обласної державної
адміністрації, обласне
Оздоровлення та
відділення Фонду
відпочинок на пільгових
2.8 умовах дітей, батьки яких
соціального страхування з
тимчасової втрати
загинули під час масових
працездатності, районні
акцій громадського протесту
державні адміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Термін
виконання всього Державний Обласний Районні і
Інші
міські
бюджет
бюджет
джерела
бюджети

щорічно

постійно

щорічно

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Очікувані
результати

–

Реабілітація та
оздоровлення
громадян, які
постраждали під
час масових акцій
протесту

–

Отримання вищої
освіти та
професійної
підготовки

–

Поліпшення
фізичного та
психологічного
стану дітей

№
з/п

Найменування заходу

Виконавець

Департаменти соціальної
Забезпечення санаторнополітики, охорони здоров’я
курортним лікуванням
облдержадміністрації,
членів сімей (дітей)
обласне відділення Фонду
загиблих, інвалідів І групи,
соціального страхування з
інвалідність яких пов’язана
2.9
тимчасової втрати
з участю у масових акціях
працездатності, районні
протесту, або
державні адміністрації,
відшкодування витрат,
виконкоми міських рад міст
пов’язаних з їх
обласного значення
оздоровленням
Забезпечення надомним
обслуговуванням одиноких
Районні державні
адміністрації, виконкоми
непрацездатних батьків,
2.10
діти яких загинули під час
міських рад міст обласного
значення
масових акцій громадського
протесту

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Термін
виконання всього Державний Обласний Районні і
Інші
міські
бюджет
бюджет
джерела
бюджети

Очікувані
результати

щорічно

–

–

–

–

–

Санаторнокурортне
лікування та
оздоровлення
членів сімей
загиблих та осіб з
інвалідністю з
числа учасників
акцій протесту

постійно

–

–

–

–

–

Надання
необхідних
соціальних послуг

3. Соціальна підтримка сімей загиблих (постраждалих) військовослужбовців і працівників правоохоронних органів,
які брали участь в Антитерористичній операції (АТО) в східних областях України
Департамент соціальної
Надання допомоги у зв’язку політики обласної державної
Матеріальна
адміністрації, районні
із втратою члена сім’ї,
постійно
–
–
–
–
–
3.1
державні адміністрації,
підтримка сімей
смерть якого пов’язана з
участю в АТО
виконкоми міських рад міст
обласного значення

№
з/п

Найменування заходу

Виконавець

Надання пільг з оплати
Департамент соціальної
вартості житловополітики обласної державної
комунальних послуг у
адміністрації, районні
3.2 розмірі 50 відсотків від
державні адміністрації,
нарахованих платежів
виконкоми міських рад міст
сім’ям, члени яких загинули
обласного значення
під час АТО

Надання додаткових
виплат одному з батьків
на неповнолітніх дітей до
Департамент соціальної
досягнення ними 18політики обласної державної
річного віку (якщо діти
адміністрації, районні

3.3 навчаються – до 23 років),
непрацездатним батькам
загиблих під час
проведення АТО, інвалідам
І групи, інвалідність яких
пов’язана з участю в АТО

державні адміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Термін
виконання всього Державний Обласний Районні і
Інші
міські
бюджет
бюджет
джерела
бюджети

постійно

постійно

Департамент будівництва,
житлово-комунального
господарства,
Поліпшення житлових умов
сімей, члени яких загинули
містобудування та
(померли) під час
архітектури, УМВС України в 2014-2016
3.4
проведення АТО, інвалідів області, обласний військовий
роки
І групи, інвалідність яких
комісаріат, районні державні
пов’язана з участю в АТО
адміністрації, виконкоми
міських рад міст обласного
значення

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Очікувані
результати

–

Поліпшення
соціального
захисту сімей

–

Щомісячна
виплата у розмірі
по 50 відсотків
прожиткового
мінімуму для
працездатних
осіб на умовах
співфінансування
за рахунок коштів
обласного та
місцевих
бюджетів

–

Придбання
житла,
проведення
капітального
ремонту житла
для цих сімей

№
з/п

Найменування заходу

Надання членам сімей
загиблих, у разі наявності,
земельних ділянок для
3.5
будівництва, ведення
господарства та іншої
господарської діяльності

Оздоровлення та
відпочинок на пільгових
3.6 умовах дітей, батьки яких
загинули під час
проведення АТО

Забезпечення санаторнокурортним лікуванням
членів сімей (дітей)
загиблих, інвалідів І групи,
3.7 інвалідність яких пов’язана
з участю в АТО, або
відшкодування витрат,
пов’язаних з їх
оздоровленням

Виконавець

Сільські, селищні, міські ради

Департамент освіти і науки,
сім’ї, молоді та спорту
обласної державної
адміністрації, УМВС України
в області, обласний
військовий комісаріат,
районні державні
адміністрації, виконкоми
міських рад міст обласного
значення
Департаменти соціальної
політики, охорони здоров’я
обласної державної
адміністрації, обласне
відділення Фонду
соціального страхування з
тимчасової втрати
працездатності, районні
державні адміністрації,
виконкоми міських рад міст
обласного значення

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Термін
виконання всього Державний Обласний Районні і
Інші
міські
бюджет
бюджет
джерела
бюджети

постійно

щорічно

щорічно

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Очікувані
результати

–

Поліпшення
соціальнопобутових умов
проживання сімей

–

Поліпшення
фізичного та
психологічного
стану дітей

–

Санаторнокурортне
лікування та
оздоровлення
членів сімей
загиблих та осіб з
інвалідністю, які
брали участь в
АТО

№
з/п

Найменування заходу

Виконавець

Медичне забезпечення у
закладах охорони здоров'я
Департамент охорони
області (на базі ОКЛ, ОДКЛ,
3.8
здоров’я обласної державної
ОККД) членів сімей
адміністрації
загиблих під час
проведення АТО
Погашення боргових
Департамент фінансів
зобов’язань за кредитними
облдержадміністрації, УМВС
договорами, укладеними за
України в області, обласний
життя
військовий комісаріат,
3.9 військовослужбовцями та
районні державні
працівниками
адміністрації, виконкоми
правоохоронних органів, які
міських рад міст обласного
загинули під час
значення
проведення АТО
Департамент соціальної
політики обласної державної
адміністрації, УМВС України
в області, обласний
Надання щорічної
3.10 матеріальної допомоги
військовий комісаріат,
районні державні
сім’ям до роковин трагедії
адміністрації, виконкоми
міських рад міст обласного
значення

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Термін
виконання всього Державний Обласний Районні і
Інші
міські
бюджет
бюджет
джерела
бюджети

Очікувані
результати

постійно

–

–

–

–

–

Покращення
медичного
обслуговування

постійно

–

–

–

–

–

Матеріальна
підтримка сімей

постійно

–

–

–

–

–

Матеріальна
підтримка сімей

№
з/п

Найменування заходу

Виконавець

Департамент освіти і науки,
сім’ї, молоді та спорту
обласної державної
адміністрації, УМВС України
в області, обласний
військовий комісаріат,
районні державні
адміністрації, виконкоми
міських рад міст обласного
значення
Вирішення питання щодо
Департамент освіти і науки,
сім’ї, молоді та спорту
надання абонементних
талонів неповнолітнім дітям
обласної державної
адміністрації, районні
3.12 загиблих для відвідування
державні адміністрації,
тренажерних залів,
басейнів, інших спортивних виконкоми міських рад міст
обласного значення
споруд
Районні державні
Забезпечення надомним
адміністрації, виконкоми
обслуговуванням одиноких
3.13
міських рад міст обласного
батьків, діти яких загинули
значення
під час проведення АТО
Забезпечення
безкоштовним навчанням у
державних професійнотехнічних, вищих (І-ІV рівнів
3.11
акредитації) навчальних
закладах дітей, батьки яких
загинули під час
проведення АТО

Директор департаменту
соціальної політики обласної
державної адміністрації

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Термін
виконання всього Державний Обласний Районні і
Інші
міські
бюджет
бюджет
джерела
бюджети

постійно

–

–

–

–

Очікувані
результати

–

Отримання вищої
освіти та
професійної
підготовки

постійно

–

–

–

–

–

Створення умов
для заняття
спортом та
активного
відпочинку дітей

постійно

–

–

–

–

–

Надання
необхідних
соціальних послуг

Ярослав Лаган

