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ПРОГРАМА 

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ БІБРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

 

1. Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована Програма. 

В умовах проведення в Україні антитерористичної операції (надалі АТО) виникає 

необхідність надання додаткових соціальних та фінансових гарантій учасникам а 

нтитерори стичної операції, членам їх сімей, які проживають на території Бібрської 

міської ради. Фінансова підтримка учасників АТО дозволить убезпечити від 

стресових ситуацій учасників АТО та їх сім'ї, надасть можливість для забезпечення 

фінансових потреб сімей. 

2. Визначення мети та завдання Програми. 

Метою Програми є підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей, посилення ролі патріотичних, 

загальнолюдських, сімейних цінностей у суспільстві; підвищення рівня 

поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та населення в цілому з питань 

соціальної підтримки учасників АТО та їх родин, поліпшення ефективності 

взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими та іншими 

організаціями у сфері підтримки учасників АТО. 

Завдання Програми - надання учасникам АТО, які проживають на території 

Бібрської міської ради фінансової допомоги в розмірі 2,00 тис.грн на одного 

учасника та його сім'ю. 

3. Головний розпорядник та відповідальні виконавці. 

Головним розпорядником та відповідальним виконавцем є виконавчий комітет 

Бібрської міської ради. 

Одержувачем коштів є учасники антитерористичної операції та їх сім'ї. 

4. Строки та етапи виконання Програми. 

5. Програма діє у 2016 році. 



 

6. Порядок надання фінансової допомоги. 

Для отримання одноразової фінансової допомоги учасники антитерористичної операції 

подають до виконавчого комітету Бібрської міської ради такі документи: 

 заяву; 

 копію паспорта; 

 копію ідентифікаційного номера; 

 копію довідки про участь у антитерористичній операції (перебування 

військового у зоні АТО), виданих військовими частинами або військовими 

комісаріатами; 

 довідку про склад сім’ї; 

 рахунок в банку, на який буде перераховуватися одноразова фінансова 

допомога. 

Допомога в розмірі 2,00 тис.грн надається один раз в 2016 році учаснику 

антитерористичної операції або його сім’ї. До членів сім’ї учасника АТО належить 

дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років), непрацездатні батьки учасника 

АТО. 

7. Ресурсне забезпечення Програми. 

Фінансування із зазначеної Програми здійснюється за рахунок коштів із загального 

фонду міського бюджету в сумі 60,00 тис.грн. 

Обсяг асигнувань в 2016 році складає 60,00 тис.грн. 

Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів загального фонду 

міського бюджету може змінюватися відповідно до рішення сесії міської ради при 

внесенні змін до бюджету на відповідний рік. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради     Н.К.Федущак 

 


