
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення  

«Про внесення змін до Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування 

пам’яті загиблих на 2016-2020 роки» 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: соціальна 

підтримка сімей загиблих учасників АТО та померлих внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних  під час участі в антитерористичній операції.  

2. Потреба і мета прийняття рішення: надання допомоги сім'ям загиблих учасників 

АТО та померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних  під час участі 

в антитерористичній операції, в організації та проведенні поховання, на придбання 

надмогильних пам’ятників. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення: фінансова підтримка сімей загиблих учасників АТО та померлих внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних  під час участі в антитерористичній 

операції.  

4. Механізм виконання рішення: відшкодування за рахунок коштів міського бюджету 

витрат на надання вищезазначених заходів.  

5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо рішенням пропонується внести зміни 

до існуючого рішення ради): 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО 
№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування,  

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

Діюча редакція 
32 Надання допомоги 

сім'ям загиблих 

учасників АТО та 

померлих в 

результаті 

поранення в 

організації та 

проведенні 

поховання 

2016-2020 Міська рада, 

міськвиконком, 

громадські, 

благодійні, 

волонтерські, 

релігійні 

організації 

Кошти 

небюджетних 

джерел 

В межах 

надходжень 

Виявлення 

гуманізму 

та співчуття 

сім'ям 

загиблих 

учасників 

АТО 

Нова редакція 
32 Надання допомоги 

сім'ям загиблих 

учасників АТО та 

померлих внаслідок 

поранення, контузії 

чи каліцтва, 

одержаних  під час 

участі в 

антитерористичній 

операції, в 

організації та 

проведенні 

поховання, на 

придбання 

надмогильних 

пам’ятників 

2016-2020 Міська рада, 

міськвиконком, 

громадські, 

благодійні, 

волонтерські, 

релігійні 

організації, 

УСЗН 

Міський 

бюджет,  

кошти 

небюджетних 

джерел 

Фінансування 

даних заходів 

за рахунок 

коштів 

міського 

бюджету буде 

визначено 

рішенням 

міської ради 

«Про міський 

бюджет» на 

відповідний рік 

(з урахуванням 

змін). 

В межах 

коштів, що 

надійшли з 

інших 

небюджетних 

джерел. 

Виявлення 

гуманізму 

та співчуття 

сім'ям 

загиблих 

учасників 

АТО 



6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або 

іншого місця оприлюднення: 21.06.2016, сайт Знамянської міської ради 

7. Дата, підпис та ПІБ субєкту подання проекту рішення: 

 

21 червня 2016 року  _________________________  А.Волошина 

  

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 

«____» червня 2016 року _________________________  Н.Клименко 



                                                   сесія Знам`янської міської ради                                    ПРОЕКТ 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від              липня 2016  року                                №  
 

м. Знам`янка 
 

Про внесення змін до Міської програми 

соціальної підтримки сімей загиблих  

учасників антитерористичної операції,  

військовослужбовців і поранених  

учасників АТО та вшанування пам’яті  

загиблих на 2016-2020 роки  
  

 З метою соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО та померлих внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних  під час участі в антитерористичній операції, 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

В и р і ш и л а : 
 

1. Внести зміни до Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та 

вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Знам'янської 

міської ради від 25 грудня 2015 року № 52, а саме: 

пункт 32 Розділу ІІІ. "Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО" викласти у такій 

редакції: 
  

№  

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування,  

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

РОЗДІЛ ІІІ. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО 
32 Надання допомоги 

сім'ям загиблих 

учасників АТО та 

померлих 

внаслідок 

поранення, 

контузії чи 

каліцтва, 

одержаних  під час 

участі в 

антитерористичній 

операції, в 

організації та 

проведенні 

поховання, на 

придбання 

надмогильних 

пам’ятників 

2016-2020 Міська рада, 

міськвиконком, 

громадські, 

благодійні, 

волонтерські, 

релігійні 

організації, 

УСЗН 

Міський 

бюджет,  

кошти 

небюджетних 

джерел 

Фінансування 

даних заходів 

за рахунок 

коштів 

міського 

бюджету буде 

визначено 

рішенням 

міської ради 

«Про міський 

бюджет» на 

відповідний рік 

(з урахуванням 

змін). 

В межах 

коштів, що 

надійшли з 

інших 

небюджетних 

джерел. 

Виявлення 

гуманізму 

та 

співчуття 

сім'ям 

загиблих 

учасників 

АТО 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

охорони здоров’я та соціального захисту населення (гол.В.Мацко).      

                                

                                    Міський голова                    С.Філіпенко 


