
                                                                                                                                                       

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVIII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
 15 грудня  2022 року                        м. Бережани                                   №967 

 

Про затвердження міської програми  

«Ветеран» на 2023-2026 роки 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», За-

кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з ме-

тою підтримки прав ветеранів війни та праці, учасників бойових дій ,                 по-

страждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів ОУН-УПА, вете-

ранів органів внутрішніх справ та Збройних Сил  України, реабілітованих жертв 

політичних репресій, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з пи-

тань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, конт-

ролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємниць-

кої діяльності, захисту прав споживачів та туризму, сесія  

  Бережанської міської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Скасувати рішення сесії  Бережанської  міської  ради  №38 від 21.12.2020 

року «Про затвердження міської програми «Ветеран» на 2021-2025  роки». 

2. Затвердити міську програму «Ветеран» на 2023-2026 роки                                    

(додається). 

3. «Фінансовому управлінню» міської ради забезпечити фінансування Про-

грами в межах коштів передбачених бюджетом громади та з дотриманням ст.91 

Бюджетного кодексу України.   

4.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну  комісію з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, ко-

нтролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків,                        під-

приємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, та заступника мі-

ського голови згідно розподілу обов’язків.     
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Ростислав БОРТНИК 
 

 

 

 



                                                                                                                                                       

Додаток 

 

до рішення сесії міської ради 

від 15 грудня 2022 р. №967 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА «ВЕТЕРАН» 

 на 2023-2026 роки 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми 
Відділ з питань праці, соціальних виплат та 

компенсацій виконавчого комітету міської 

ради 

2. Дата, номер і назва розпо-

рядчого документа органу 

виконавчої влади про роз-

роблення програми 

Рішення Тернопільської обласної ради  від 

28 листопада 2019 року № 1506 «Про затвер-

дження обласної програми «Ветеран» на 

2020-2024 роки» 

3. Розробник програми Відділ з питань праці, соціальних виплат та 
компенсацій міської ради 

4. Співрозробник програми «Фінансове управління» Бережанської місь-

кої ради, КУ «Центр надання соціальних по-

слуг – ДОПОМОГА» Бережанської міської 

ради 

5. Відповідальний виконавець 

програми 
Відділ з питань праці, соціальних виплат та 

компенсацій  міської ради 

6. Учасники програми Відділ з питань праці, соціальних виплат та 

компенсацій міської ради, КУ «Центр на-

дання соціальних послуг – ДОПОМОГА» 

Бережанської міської ради 

7. Терміни реалізації 

програми 

2023-2026 роки 

7.1 етапи виконання програми 

(для довгострокових 

програм) 

І етап – 2023-2024 роки 

ІІ етап –2025-2026 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми 

  міський бюджет 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього 

1820,0 тис. грн. 

 9.1 коштів місцевого бюджету 1820,0 тис. грн. 



                                                                                                                                                       

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

 

Одними з основних завдань міської програми «Ветеран» на 2022-2025 роки 

(далі - Програма) є посилення соціального, медичного захисту ветеранів війни та 

праці, учасників бойових дій (ветерани війни в Афганістані та члени сімей заги-

блих), постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів ОУН-

УПА, ветеранів органів внутрішніх справ та Збройних Сил  України, реабіліто-

ваних жертв політичних репресій, створення сприятливих умов для їх життєді-

яльності, захист їх прав, наданих Конституцією України та законами України, 

підтримка статутної діяльності ветеранських організацій міста). 

Життєзабезпечення ветеранів підтримується системою пільг та компенса-

цій, які визначені відповідними законами. Проте, незважаючи на прийняття зна-

чної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо соці-

ального захисту ветеранів, на рівні держави, їх виконання не є достатнім через 

обмежене фінансування з державного бюджету. 

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів системи 

охорони здоров’я та інтернатних установ системи соціального захисту насе-

лення, на обслуговуванні в яких перебувають ветерани, залишається на ненале-

жному рівні. 

Завдяки фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету, протя-

гом 2016-2022 років забезпечено реалізацію основних положень програми «Ве-

теран», зокрема, на підтримку статутної діяльності Бережанської організації ук-

раїнської спілки ветеранів Афганістану, надання нецільової грошової допомоги 

до річниці пам’ятних подій Другої світової війни, аварії на Чорнобильській АЕС, 

з нагоди відзначення визвольної боротьби ветеранів ОУН-УПА. 

Затвердження проєкту програми «Ветеран» на 2023-2026 роки та залу-

чення на її виконання коштів міського бюджету сприятиме вирішенню зазначе-

них проблемних питань. 

 

3. Визначення мети програми 

 

Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних, медич-

них, культурних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав 

ветеранів війни та праці, учасників бойових дій (ветерани війни в Афганістані та 

члени сімей загиблих), постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 

ветеранів ОУН-УПА, ветеранів органів внутрішніх справ та Збройних Сил  Ук-

раїни, жертв політичних репресій, забезпечення їх участі в економічній, соціаль-

ній, культурній та інших сферах суспільного життя. Мета програми відповідає 

пріоритетним напрямам розвитку міста. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 
З метою вирішення основних завдань програми її учасники: 

- здійснюють організаційне та інформаційне забезпечення її виконання; 
- створюють умови для ефективної діяльності громадських ветеранських  

організацій; 



                                                                                                                                                       

- сприяють підвищенню рівня життєзабезпечення малозабезпечених 

верств населення шляхом надання матеріальної грошової допомоги; 

- забезпечують щороку відзначення в місті пам’ятних подій Другої світо-

вої війни, вшанування ветеранів ОУН-УПА. 

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів міського бю-

джету в розмірі 1820 тис. грн., з них на І-й етап – 810 тис. грн. та на ІІ-й етап – 

1010 тис. грн. 

Ресурсне забезпечення програми (тис. гривень) 

Обсяг коштів, які пропо-

нується залучити на вико-

нання програми 

Етапи виконання програми (роки) Усього витрат 

на виконання 

програми 

І етап ІІ етап 

2023 2024 2025 2026 

Обсяг ресурсів: 380 430 480 530 1820 

міський бюджет 380 430 480 530 1820 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 
Основними завданнями програми є: 

- покращення та координація  роботи з питань соціального захисту вете-

ранів війни та праці, учасників бойових дій (ветерани війни в Афганістані та 

члени сімей загиблих), постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 

ветеранів ОУН-УПА, ветеранів органів внутрішніх справ та Збройних Сил  Ук-

раїни, реабілітованих жертв політичних репресій; 

- забезпечення перевезення ветеранів до закладів охорони здоров’я, місце-

вих органів влади, установ соціального захисту. 

Виконання програми наддасть змогу: 

- покращити натуральну та матеріальну допомогу ветеранів війни та праці, 

учасників бойових дій (ветерани війни в Афганістані та члени сімей загиблих), 

постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів ОУН-УПА, ве-

теранів органів внутрішніх справ та Збройних Сил  України, реабілітованих 

жертв політичних репресій; 

- забезпечити ефективну роботу ветеранських організацій; 

         - покращити матеріальне становище сімей загиблих у Афганістані. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

Додаток 

 до Програми 

6. Напрями діяльності та заходи міської програми «Ветеран» на 2023-2026 роки 
 

№ 

з/п 

Назва на-

пряму дія-

льност і        

(пріорите 

тні 
завдання) 

 

 

Перелік заходів програми 

 
 

Строк ви-

конання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 
Джерела     

фінансу 

вання 

  
  
 В

с
ь

о
г
о

 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень, у .ч. 
Очікуваний результат 

I етап II етап 

 

 

2023 

 

 

    

2024 

 

 

 

2025 

 

 

2026 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

1. Організаці 

йно-коор-

динац ійна 

діяльність 

1.Забезпечити відзначення в місті 

Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав, річ-

ниці аварії на ЧАЕС та Дня захис-

ника України 

15 лютого, 

26 квітня, 

09 травня, 
14 жовтня 

щороку 

Виконком Бережан-

ської міської ради, 

відділ з питань 

праці, соціальних 

виплат та компенса-

цій Бережанської мі-

ської ради 

міський 

бюджет 

320 50 70 90 110 Надання 
матеріальної та інших 

видів 

соціальної допо-

моги 

2.Забезпечити розвиток системи на-

дання пільгових транспортних пос-

луг  ветеранам  війни  та підви-

щення рівня комфортності пересу-

вання ветеранів війни на транспорті 

шляхом організації в установле-

ному порядку додаткових (на ви-

могу) зупинок, пристосованих пі-

шохідних переходів, визначення 
місць для сидіння, тощо 

постійно відділ з питань 

праці, соціальних 

виплат та компен-

сацій Бережанської 

міської ради, викон-

ком міської ради 

не потре-

бує фі-

нансу 

вання 

- - 
 

- - - створення сприятливих 

умов і комфортності для пе-

ресування інвалідів, ветера-

нів війни, осіб похилого віку 

та їх перевезення 

 



                                                                                                                                                       
  

3.Всебічно сприяти діяльності вете-

ранських громадських організацій, 

розвиткові творчих об’єднань вете-

ранів, гуртків художньої самодіяль-

ності 

постійно відділ культури, 

туризму та релі-

гій Бережанської 

міської ради, ви-

конком міської 

ради 

не потребує 

фінансу 

вання 

- - - - - створення умов для ку-

льтурного дозвілля 

ветеранів війни, праці,    

реабілітованих та патріо-

тичного виховання молоді 

  

4.Організовувати вшанування вете-

ранів війни та праці, реабілітованих 

жертв політичних репресій у дні 

державних свят. Запрошувати вете-

ранів на урочисті збори, зустрічі у 

колективах із студентською  та уч-

нівською молоддю 

постійно відділ культури, 

туризму та релі-

гій Бережанської 

міської ради, ви-

конком міської 

ради 

не потребує 

фінансу 

вання 

- - - - - вшанування ветеранів 

війни та праці, реабілітова-

них, жертв політичних реп-

ресій, патріотичне вихо-

вання 
населення 

  

5.Проводити роботу зі збереження 

й облаштування військових меморі-

алів, пам'ятників,меморіальних таб-

лиць, місць масового захоронення 

жертв воєн, символічних могил 

постійно відділ культури, 

туризму та релі-

гій Бережанської 

міської ради, ви-

конком міської 

ради 

не потребує 

фінансу 

вання 

- - - - - утримання в належних 
умовах пам'ятників, ме-
моріальних таблиць, 
місць масового захоро-
нення жертв воєн та при-
леглих до них 
територій 

  

6.Проводити роботу зі збереження 

й облаштування військових меморі-

алів,пам'ятників, меморіальних таб-

лиць, місць масового захоронення 

жертв воєн, символічних могил 

постійно відділ культури 

туризму та релі-

гій Бережанської 

міської ради,ви-

конком міської 

ради 

не потребує 

фінансу 

вання 

- - - - - утримання в належних 
умовах пам'ятників, ме-
моріальних таблиць, 
місць масового захоро-
нення жертв воєн та при-
леглих до них 
територій 

  

7.Оновити експозиції музеїв, кім-

нат бойової та трудової слави, при-

свячених подіям першої та другої 

світових воєн та антитерористич-

ної операції, в навчальних закладах 

та закладах культури, краєзнавчих 

музеях 

постійно відділ культури 

туризму та релі-

гій Бережанської 

міської ради,ви-

конком міської 

ради 

не потребує 

фінансу 

вання 

- - - - - вшанування ветеранів 
війни та праці, реабілітова-
них жертв політичних реп-
ресій, патріотичне вихо-
вання 
населення 

 



                                                                                                                                                       
  

8.Покращити фінансування на ме-

дичне обстеження учасників бойо-

вих дій, які проживають у ТГ  (зу-

бопротезування, забезпечення ме-

дикаментозними 

препаратами) 

2023-2026 

роки 

виконком міської 

ради 

міський 

бюджет 
    200 35  

     

  45      55       65 отримання ветеранами ме-
дичних послуг та медика-
ментозних препаратів 

2. Матеріаль 

но-техні-

чне та фі-

нансове 

забезпече 

ння 

1.Надавати ветеранам війни та 

праці, учасникам бойових дій        

(ветеранам війни в Афганістані та 

членам сімей загиблих),постраж-

далим внаслідок аварії на Чорно-

бильській АЕС,ветеранам ОУН-

УПА, ветеранам органів внутріш-

ніх справ та Збройних Сил  Укра-

їни, реабілітованим жертвам полі-

тичних репресій, матеріальну до-

помогу в межах бюджетних асиг-

нувань, а також нецільову матеріа-

льну допомогу, згідно з розпоря-

дженнями міського голови  

2023-2026 

роки 
відділ з питань 

праці, соціальних 

виплат та компенса-

цій Бережанської 

міської ради, 

Бережанська міська 

рада 

 

 
 міський бю-

джет 

1000   235   245    255     265 
щорічне покра-
щення матеріально - 
побутових умов прожи-
вання даної категорії 
населення  
 

  

2.Сприяти  ефективній роботі ве-

теранських  організацій,  що ве-

дуть активну громадську діяль-

ність та мають фіксоване членс-

тво, надавати їм фінансову підт-

римку з коштів міського бюджету 

для здійснення статутних завдань 

згідно з статтею 20 Закону Укра-

їни “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” 

постійно відділ з питань 

праці, соціальних 

виплат та компенса-

цій Бережанської 

міської ради, 

Бережанська міська 

рада 

 

міський бю-

джет 

    300 60 

 

70 80 90 
щорічне поліпшення ефек-

тивності діяльності гро-

мадських організацій вете-

ранів 

 

                                    Всього по програмі (тис. грн.) 1820 380 430 480 530  



 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програ-

мою, покладається на першого заступника міського голови . 

 
 

 

 

Секретар міської ради                                                    Ірина ЗАГНІЙНА 

 


