
Інформація про виконання у 2019 році міської  програми соціального 

захисту  членів сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки  

 

           Рішенням Івано-Франківської міської ради  від 08.07.2016 року №161-6 

затверджено Міську програму соціального захисту членів сімей загиблих 

учасників АТО  на 2016-2020 роки.  

           В м. Івано-Франківську розпорядженням міського голови від 04.09.2014 

року №330-р створено Координаційний комітет допомоги учасникам АТО, які 

постраждали під час бойових дій та членам їх сімей. Координаційний комітет 

забезпечує в межах наявних можливостей надання одноразової матеріальної 

допомоги, оперативне розв’язання проблем, з якими звертаються учасники АТО 

чи члени їх сімей, члени сімей поранених учасників АТО, а також члени сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, що потребують 

особливої уваги чи перебувають в складних життєвих обставинах.   

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 14.12.2018р. №360-22 «Про 

місцевий бюджет на 2019 рік» передбачено 1 млн. грн. для надання допомог 

Івано-Франківцям, які брали участь в зоні АТО . 

За 2019 рік надано матеріальну допомогу учасникам АТО та членам сімей 

загиблих (померлих) учасників  АТО  на загальну суму 491 тис. грн. а саме : 

 - 2 членам сімей загиблих учасників  АТО на суму 100 тис. грн; 

 - 1 члену сім’ї  загиблого  учасника АТО  до роковин загибелі надано допомогу 

5 тис.грн. 

- 8 пораненим учасникам у зоні АТО на суму 71,5 тис. грн.; 

- 68 учасникам АТО та членам їх сімей на загальну суму 231,5 тис. грн; 

- 3  членам сімей загиблих (померлих) учасників  АТО на лікування на суму 3 

тис. грн.  

- 2 членам сімей загиблих (померлих) учасників  АТО надано одноразову 

матеріальну допомогу до роковин загибелі на суму 80 тис. грн. 

        Пункт 12 Міської програми доповнено розділом «Надання щомісячної 

матеріальної допомоги родинам загиблих учасників АТО в розмірі 

встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб» згідно рішення 

Івано-Франківської міської ради від 19.08.2016 року №230-7.  

        Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради №119 від 07.02.2019 року «Про надання щомісячних матеріальних 

допомог» департаментом щомісячно проводиться виплата допомог  родинам 

загиблих (померлих) учасників АТО  у розмірі встановленого прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. За 2019 рік 43 родинам  загиблих (померлих) 

учасників АТО надано матеріальних допомог в сумі 1 млн.18 тис.75 грн. 

 


