
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                         Р І Ш Е Н Н Я               
VІІ скликання 

Сімдесят четвертої сесії 

 

__.08.2019 р.                                      Летичів                                                 № ___ 

 

Про затвердження Програми підтримки 

громадської організації «Летичівська спілка 

ветеранів АТО «Захисник» на 2019-2021 роки 

 

З метою підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів 

їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, 

поліпшення ефективності взаємодії органу місцевого самоврядування з 

регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у 

сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму підтримки громадської організації «Летичівська 

спілка ветеранів АТО «Захисник» на 2019-2021 роки (додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                І. Тисячний   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



 

Затверджено  

рішенням 74 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від __.08.2019  р. № __ 

 

Програма підтримки громадської організації «Летичівська спілка 

ветеранів АТО «Захисник» на 2019-2021 роки 

 

1. Загальні положення та визначення проблеми,  

на розв’язання якої вона спрямована 

Одним із найбільш актуальних завдань в Україні є комплексне вирішення 

питань соціального забезпечення, соціального захисту учасників 

антитерористичної операції (далі – АТО), зокрема демобілізованих 

військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО. 
Програма підтримки громадської організації «Летичівська спілка ветеранів 

АТО «Захисник» на 2019-2021 роки (надалі - Програма) розроблена та 

покликана сприяти реалізації законів України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», постанов і розпоряджень Кабінету 

Міністрів України щодо соціального захисту учасників АТО, інвалідів війни, 

поранених учасників АТО, їх сімей, вшанування пам’яті загиблих, 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників Революції Гідності з 

інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 

здоров’я, членів їх сімей тощо. 

В Програмі передбачено комплекс заходів, що здійснюються на місцевому 

рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки 245 мешканців 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади, які є членами 

громадської організації «Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник». 

Реалізація заходів Програми сприятиме підтриманню належного 

морально-психологічного стану учасників АТО та членів їх сімей, 

забезпеченню потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці 

зазначених категорій осіб. 

 

2.Мета Програми 

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО 

та членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, 

поліпшення ефективності взаємодії органу місцевого самоврядування з 

регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у 

сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей. 

 

3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми 

Серед основних завдань Програми: 

1. Сприяння створенню членам громадської організації «Летичівська 

спілка ветеранів АТО «Захисник» можливостей для  участі в  усіх  сферах 



 

суспільного життя. 

2. Вирішення  питань соціального  захисту членів громадської організації 

«Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник». 

3. Покращення умов роботи громадської організації «Летичівська спілка 

ветеранів АТО «Захисник». 

Перелік заходів Програми: 

– проведення заходів до: Дня захисника України – 14 жовтня, Дня 

Збройних Сил України – 6 грудня; 

– надання матеріальної допомоги членам громадської організації для 

подолання складних життєвих обставин; 

– придбання оргтехніки; 

– облаштування кабінету меблями; 

– придбання канцтоварів. 

 

4. Фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 

5. Очікувані результати  

У результаті виконання Програми очікується: 

- забезпечення всебічної підтримки з боку органу місцевого 

самоврядування, держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому 

числі дітям загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих за 

Батьківщину; 

-  участь  у  суспільному житті членів громадської організації «Летичівська 

спілка ветеранів АТО «Захисник»; 

- поліпшення  матеріального  становища членів громадської організації 

«Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник» для подолання складних 

життєвих обставин; 

- покращення соціально-психологічного мікроклімату в родинах сімей 

учасників АТО; 

- забезпечення умов для здійснення діяльності громадської організації 

«Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник»; 

- підвищення рівня позитивного ставлення до військовослужбовців, 

патріотичного виховання молодого покоління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 

Програми підтримки громадської організації «Летичівська спілка 

ветеранів АТО «Захисник» на 2019-2021 роки 

 

1. 
Ініціатор розроблення програми Громадська організація «Летичівська 

спілка ветеранів АТО «Захисник» 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

3. 

Розробник програми Громадська організація «Летичівська 

спілка ветеранів АТО «Захисник» 

4. Співрозробники програми 
 

5. 

Відповідальний виконавець 

програми 
Громадська організація «Летичівська 

спілка ветеранів АТО «Захисник» 

6. Учасники програми Громадська організація «Летичівська 

спілка ветеранів АТО «Захисник», 

Летичівська селищна рада 

7. Термін реалізації програми 2019-2021 роки 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього,  
113,5 тис. грн.  

у тому числі: 2019 2020 2021 

9.1. коштів місцевого бюджету 85,5 тис. грн. 14 тис. грн. 14 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 
 

Ресурсне забезпечення  

Програми підтримки громадської організації «Летичівська спілка 

ветеранів АТО «Захисник» на 2019-2021 роки 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 

 

2019 2020 2021 Всього 

Селищний бюджет 85,5 14 14 113,5 

Кошти небюджетних 

джерел 

    

РАЗОМ 85,5 14 14 113,5 



 

Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми підтримки громадської організації «Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник» на 2019-2021 роки 

 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні обсяги 

фінансування (вартість), тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

2019 2020 2021 

1 Сприяння 

створенню членам 

громадської 

організації 

«Летичівська 

спілка ветеранів 

АТО «Захисник» 

можливостей для  

участі в  усіх  

сферах суспільного 

життя 

 Проведення 

заходів до: 

-Дня захисника 

України – 14 

жовтня; 

- Дня Збройних 

Сил України – 6 

грудня. 

2019-2021 

роки 

Громадська 

організація 

«Летичівська 

спілка 

ветеранів АТО 

«Захисник» 

Селищний 

бюджет 

3 3 3 Участь  у  

суспільному житті 

членів громадської 

організації 

«Летичівська 

спілка ветеранів 

АТО «Захисник» 

2 Вирішення  питань 

соціального  захисту 

членів громадської 

організації 

«Летичівська спілка 

ветеранів АТО 

«Захисник» 

Надання 

матеріальної 

допомоги 

членам 

громадської 

організації для 

подолання 

складних 

життєвих 

обставин 

2019-2021 

роки 

Громадська 

організація 

«Летичівська 

спілка 

ветеранів АТО 

«Захисник» 

Селищний 

бюджет 

10 10 10 Поліпшення  

матеріального  

становища членів 

громадської 

організації 

«Летичівська 

спілка ветеранів 

АТО «Захисник» 

для подолання 

складних життєвих 

обставин 

3 Покращення умов 

роботи громадської 

організації 

«Летичівська спілка 

ветеранів АТО 

1. Придбання 

оргтехніки 

2019 рік Громадська 

організація 

«Летичівська 

спілка 

ветеранів АТО 

Селищний 

бюджет 

34,5   Забезпечення умов 

для здійснення 

діяльності 

громадської 

організації 



 

«Захисник» «Захисник» «Летичівська 

спілка ветеранів 

АТО «Захисник» 

2.Облаштування 

кабінету 

меблями 

2019 рік Громадська 

організація 

«Летичівська 

спілка 

ветеранів АТО 

«Захисник» 

Селищний 

бюджет 

33   

3. Придбання 

канцтоварів 

2019-2021 

роки 

Громадська 

організація 

«Летичівська 

спілка 

ветеранів АТО 

«Захисник» 

Селищний 

бюджет 

5 1 1 

Всього 113,5 85,5 14 14  

 

 

 

 


