
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження Програми матеріальної підтримки сімей загиблих під 

час безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії 

російської федерації проти України 

 

У зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України та з 

метою соціального захисту сімей загиблих під час безпосередньої участі у 

бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, 

відсічі агресору, враховуючи правовий режим воєнного стану, запровадженого в 

Україні Указом Президента України від 24.02.2022  № 64/2022  «Про введення 

воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022 №2102-IX та Указу Президента України від 14.03.2022 

року №133/2022, що затверджений Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 

15.03.2022 №2119-ІХ, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2022р. №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану», положень розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України, з врахуванням Порядку 

розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх 

виконання, затвердженого рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7 

скликання від 31.10.2019 року № 1574,  Порядку  використання  бюджетних 

коштів, передбачених в бюджеті Мукачівської міської  територіальної  громади 

на  надання дотації комунальним підприємствам, затвердженого  рішенням  8 

сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 29.04.2021 №321, керуючись 

пп.1 п.«а» ст.27, ст.40, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити Програму матеріальної підтримки сімей загиблих під час 

безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії 

російської федерації проти України згідно додатку до даного рішення. 

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 

фінансування заходів, передбачених даною Програмою, в межах затверджених 

асигнувань в місцевому бюджеті на відповідні роки. 

 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради Наталію 

Зотову. 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій БАЛОГА

        

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до рішення  

виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради  

_____________ № ______ 

 

ПРОГРАМА 

матеріальної підтримки сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових 

діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування військової агресії російської федерації проти України 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Управління соціального захисту населення 

Мукачівської міської ради  

2. 

Рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради про 

схвалення програми 

 

 

3. Розробник програми 
Управління соціального захисту населення 

Мукачівської міської ради 

4. Співрозробники Програми  

5. 
Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Управління соціального захисту населення 

Мукачівської міської ради 

5.1. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Управління соціального захисту населення  

Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми  

7. Термін реалізації програми 2022 - 2024 роки 

7.1. 
Етапи виконання програми  

(для довгострокових програм) 

1 етап - 2022 рік  

2 етап - 2023 рік  

3 етап - 2024 рік 

8. 

Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

(для комплексних програм) 

Бюджет Мукачівської міської 

територіальної громади  

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

 30 000 000,00 грн. 

     2022 рік – 10 000 000,00 грн. 

     2023 рік – 10 000 000,00 грн. 

     2024 рік – 10 000 000,00 грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 30 000 000, 00 грн. 

9.2. коштів інших джерел  



 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Дана Програма матеріальної підтримки сімей загиблих під час 

безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії 

російської федерації проти України (далі – Програма) розроблена з метою 

соціального захисту сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових 

діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі 

агресору та передбачає собою комплекс заходів, що здійснюється на місцевому 

рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки, сприяння 

вирішенню соціально-побутових проблем членів сімей загиблих, в тому числі – 

житлових, а також –  вшанування пам’яті загиблих героїв та увіковічнення їхніх 

подвигів. 

 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту сімей загиблих 

під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії 

російської федерації проти України, підтримання їх належного морально-

психологічного стану, вирішення їх соціально-побутових та житлових проблем, 

а також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного 

ставлення до членів сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових 

діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування військової агресії російської федерації проти України та гідного 

вшанування пам’яті тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність 

України. 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,   

обсягів та джерел фінансування 

 Розв’язання проблем та досягнення мети Програми здійснюватиметься 

шляхом надання всебічної матеріальної підтримки сім’ям загиблих під час 

безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії 

російської федерації проти України.  

Ресурсне забезпечення Програми та загальний обсяг фінансування 

здійснюватимуться відповідно до додатку №1. 

 Термін виконання Програми – 2022-2024 роки. 

 

 V. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

Реалізація завдань Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки  

зазначених категорій громадян, гідне вшанування пам'яті полеглих за 

Батьківщину. 

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень 



соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах 

сімей загиблих, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні 

гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню житлових та інших 

соціально-побутових питань. 

Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до 

владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до 

військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління. 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

Пріоритетними завданнями програми є всебічна підтримка сімей загиблих 

під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії 

російської федерації проти України.  

 

   VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми  

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиме  

управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради. 

Реалізація заходів Програми відбувається у межах затверджених 

асигнувань в місцевому бюджеті на відповідні роки (додаток №2). 

Контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником 

коштів. 

Відповідальний виконавець Програми щоквартально, до 15 числа 

наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого готує та подає 

фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки 

Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання Програми згідно з 

додатком №3 до Програми. 

Відповідальний виконавець Програми за підсумками року подає на розгляд 

сесії Мукачівської міської ради звіт про стан виконання Програми до 01 березня 

року наступного за звітним періодом. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                       Олександр ЛЕНДЄЛ 

 



Додаток 1 до Програми матеріальної підтримки сімей 

загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, 

забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування військової агресії 

російської федерації проти України 

         

Ресурсне забезпечення Програми 

матеріальної підтримки сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії російської федерації проти України 

                                                                                                                                                                                                                              

грн. 

Обсяг коштів, які пропонується  

залучити на виконання програми  

(грн.) 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Усього витрат  

на виконання Програми 

(грн.) 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 
10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 30 000 000,00 

місцевий бюджет 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 30 000 000,00 

кошти не бюджетних джерел - - - - 

  

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 
  



Додаток 2 до Програми матеріальної підтримки сімей 

загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, 

забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування військової агресії 

російської федерації проти України 

 

Перелік заходів і завдань Програми 

матеріальної підтримки сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії російської федерації проти України. 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 
Перелік заходів програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джере

ла 

фінанс

ування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість) 

(грн.) 

Очікуваний результат 

1. Матеріальна підтримка 

сімей загиблих під час 

безпосередньої участі у 

бойових діях, 

забезпеченні здійснення 

заходів з національної 

безпеки і оборони, відсічі 

і стримування військової 

агресії російської 

федерації проти України, 

в тому числі – для 

покращення житлових та 

побутово-матеріальних 

умов. 

Матеріальна підтримка 

сімей загиблих під час 

безпосередньої участі у 

бойових діях, забезпеченні 

здійснення заходів з 

національної безпеки і 

оборони, відсічі і 

стримування військової 

агресії російської федерації 

проти України, в тому числі 

– для покращення житлових 

та побутово-матеріальних 

умов. 

2022 рік 

Управління 

соціального 

захисту 

населення  

Мукачівської 

міської ради 

 

Бюдже

т 

Мукачі

вської 

міської 

терито

ріально

ї 

громад

и  

10 000 000,00 

Підвищення рівня 

соціального захисту 

членів сімей загиблих, 

поліпшення соціально-

психологічного 

мікроклімат в родинах 

сімей загиблих, а також 

можливість отримання 

додаткових соціальних 

гарантій та адресних 

допомог, сприяння 

вирішенню інших 

соціально-побутових 

питань, в тому числі 

житлових. 

2023 рік 10 000 000, 00 

2024 рік 10 000 000, 00 

 Всього:     30 000 000, 00  

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                                                                Олександр ЛЕНДЄЛ 



Додаток 3 до Програми матеріальної підтримки сімей 

загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, 

забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування військової агресії 

російської федерації проти України 

 

Інформація про виконання програми за _______ рік 
1.    

 КЕКВ
 

 найменування головного розпорядника бюджетних коштів
 

2.    
 КЕКВ

 
 найменування відповідального виконавця програми

 

3.    
 КЕКВ

 
 Найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 
          4.Напрями  діяльності та заходи програми  

№ 

п/п 
Захід 

Головний  

виконавець 

 та строк 

 виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн.  Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.  
Стан 

виконання 

заходів 

(результативні 

показники 

виконання 

програми) 

Всього 

У тому числі: Всього У тому числі: 

 

Місцевий бюджет 
Районний, 

міський (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 

небюдждетних 

джерел 

  

Місцевий бюджет 
Районний, 

міський (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 

небюдждетних 

джерел 

 

              

           5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 
усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд 

         

 

 



Керуючий справами виконавчого комітету            

Мукачівської міської ради                    Олександр ЛЕНДЄЛ 

 


