
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від __________________________________________________ № __________________  

Про надання одноразової матеріальної 
допомоги на вирішення 
соціально-побутових питань учасникам 
антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил – мешканцям Львівської 
міської територіальної громади 
 
 

Відповідно до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про 
затвердження Програми про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення 
чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб“, з 
врахуванням рекомендацій громадської комісії із захисту інтересів учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил при Львівському центрі 
надання послуг учасникам бойових дій (протокол від 28.09.2021 № 10/2021) 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Надати з бюджету Львівської міської територіальної громади 
одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань 
учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил – мешканцям 
Львівської міської територіальної громади на загальну суму 15 200 000 грн.: 

1.1. Учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил – 
мешканцям Львівської міської територіальної громади у розмірі 100 000 грн. 
кожному згідно з додатком 1. 

1.2. Членам сім’ї загиблого – мешканцям Львівської міської територіальної 
громади у розмірі відповідно до підпункту 3.5.1.1 пункту 3.5 ухвали міської ради 
від 23.04.2015 № 4520 – 50 000 грн. кожному згідно з додатком 2. 

2. Відмовити у наданні одноразової матеріальної допомоги на вирішення 
соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції/операції 
об’єднаних сил – мешканцям Львівської міської територіальної громади згідно з 
додатком 3. 

3. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики 
провести виплату учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил – мешканцям Львівської міської територіальної громади відповідно до 
пункту 1 за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської 
територіальної громади на 2021 рік за КПКВКМБ 0813242 “Інші заходи у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення“. 

Відповідальний: начальник управління 

 



соціального захисту департаменту 
гуманітарної політики. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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