
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А
Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
 П ’ Я Т Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я

РІШЕННЯ

№VII/15/9                                                                   від 22 березня 2017 року

Про затвердження Програми
підтримки Громадської організації
«Учасники  АТО  “Побратими 
Тернопілля»   на 2017 рік

На виконання ст. 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального  захисту»,  відповідно  до  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве 

самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих адаптаційних умов 

для  цивільного  життя  демобілізованих  військовослужбовців  Збройних  Сил 

України,  які повертаються з АТО, та їхніх сімей, а також з метою надання їм 

фінансової підтримки, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму  підтримки  Громадської  організації  «Учасники  АТО 

“Побратими Тернопілля»   на 2017 рік, що додається.

2.  Комісії  з  питань  бюджету  та  економічного  розвитку  передбачити 

фінансування заходів Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського

голови,  голову комісії з питань гуманітарної політики.

Міський  голова  Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



ВНУТРІШНІ ВІЗИ: 
Секретар міської ради ___________ Р.П. НАПОВАНЕЦЬ

Начальник юридичного відділу ___________ О.А. ПРИСЯЖНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Збаразької міської ради
№VII/15/9 від 22.03.2017

Програма підтримки  Громадської організації «Учасники АТО “Побратими 
Тернопілля» на 2017 рік

І. Загальні положення.

Програма підтримки Громадської організації учасників АТО на 2016 рік (надалі –

Програма)  направлена  на  соціальний  захист  демобілізованих  учасників 

антитерористичної  організації  та  членів  їх  сімей,  родин  загиблих 

військовослужбовців  –  учасників  АТО  та  підготовлена  відповідно  до  законів 

України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту»,  «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про збройні 

сили  України»,   на  підставі  пропозицій  Громадської  організації  «Учасники  АТО 

“Побратими Тернопілля»   з метою визначення комплексу організаційно-методичних 

та  інших  заходів,  направлених  на  захист  інвалідів  та  ветеранів,  об’єднаних  в 

громадські  організації,  шляхом зміцнення  матеріально-технічної  бази  організацій, 

втілення в  життя  їх  Статутних завдань,  заохочення активістів  даних громадських 

формувань.

Програма передбачає залучення підприємств, підприємців, установ та організацій,

окремих громадян міста до надання допомоги громадській організації, забезпечення

поінформованості  жителів  міста  Збаража про  діяльність  даної  громадської 

організації.

ІІ. Мета та основні завдання Програми.

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх 

сімей, а також сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх

належного  морально  –  психологічного  стану,  поліпшення  ефективності  взаємодії 

органу  місцевого  самоврядування,  громадськими  організаціями  та  іншими 

юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, а також 

мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громадян, передусім попередження 

насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві.

Основні завдання Програми:

- фінансова підтримка Громадської організації для виконання статутної діяльності;

- створення банку даних учасників АТО м. Збаража та членів їх родин;

- соціальний супровід  сімей учасників АТО, забезпечення соціальних гарантій;



- сприяння участі демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей у громадському 

житті;

-  популяризація  ідеї  патріотизму,  гуманізму  шляхом  проведення  просвітницьких 

заходів в навчальних закладах;

-  висвітлення  у  засобах  масової  інформації  заходів,  спрямованих  на  підтримку 

учасників АТО та членів їх сімей;

-  захист  законних  соціальних,  економічних,  творчих,  наукових,  екологічних, 

культурних прав та інтересів учасників АТО і членів їх сімей;

-  здійснення  акцій  милосердя  і  взаємодопомоги  для  учасників  АТО,  постійне 

проведення заходів для виконання  програм з надання соціальної та правової допомоги 

учасникам АТО;

- сприяння в оздоровленні та відпочинку учасників АТО та їх сімей;

- формування у суспільстві позитивного ставлення до військової служби та оборони 

держави;

- сприяння у встановленні пам’ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, присвоєнні 

імен героїв школам, вулицям, спорудженні пам’ятника (меморіалу) учасникам АТО;

- виписка періодичних видань військово-патріотичного напрямку.

ІІІ. Очікувані результати

Виконання Програми підвищить рівень соціального захисту,  поліпшить соціально-

психологічний  мікроклімат  в  родинах,  сім’ях  постраждалих  (загиблих)  учасників 

антитерористичної  операції,  а  також  надасть  можливість  отримати  додаткові 

соціальні  гарантії,  сприятиме  вирішенню  інших  соціально-побутових  проблем 

вищезазначених осіб.

ІV. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування  заходів  щодо  виконання  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок 

коштів міського бюджету, виходячи з реальних можливостей, а також із залученням 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних 

внесків та гуманітарної допомоги.

Сума фінансування згідно призначень бюджету – 15,000 тис.грн.

Фінансова підтримка спрямовується на виконання наступних заходів:

- придбання вітальних листівок, плакатів, поштових марок, конвертів;

-  витрати  на  проведення щорічних заходів  (придбання квіткової  продукції,  вінків, 

грамот, подарунків);



-  створення алеї-скверу “Патріотів” та заходи окультурення скверу;

-  поповнення  матеріально-технічної  бази  громадської  організації,  створення  та 

ведення сайту, друкарські послуги;

- оплата видатків на оренду та комунальні послуги, транспортні витрати, юридичні

послуги,  придбання  канцтоварів  та  інші  видатки,  необхідні  для  забезпечення 

діяльності організації.

V. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію  та  контроль  за  виконанням  Програми  здійснює  виконавчий  орган 

міської ради, громадська організація та постійна депутатська комісія  з питань освіти, 

культури, молодіжної політики, спорту, регламенту та правопорядку.

З  метою  системного  аналізу  реалізації  Програми  проводитиметься  моніторинг 

виконання передбачених заходів.

VІ. Фінансове забезпечення Програми.

Програма фінансується за кошти міського бюджету та інших джерел фінансування ,не 

заборонених чинним законодавством.

Секретар міської ради                         Р.П. НАПОВАНЕЦЬ
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