
      Додаток 3  
      до розпорядження керівника міської  
      військово-цивільної адміністрації 
      ___________  № ______ 
 
Орієнтовний перелік місцевих програм, здійснення яких передбачається             

у 2022 році. 
1. Програма соціального захисту внутрішньо переміщених осіб на                           
2022–2024 роки 
2. Програма соціального захисту ветеранів праці, осіб похилого віку, 
малозабезпечених та інших осіб, які опинились в складних життєвих 
обставинах на 2022 – 2024 роки 
3. Програма соціального захисту учасників АТО/ООС та членів їх сімей на        
2022 – 2024 роки 
4. Програму соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на 
2022 – 2024 роки 
5. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Волноваської міської 
територіальної громади на 2022 рік  
6. Програма виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік 
7. Програма додаткової соціальної допомоги з бюджету Волноваської міської 
територіальної громади сім’ям з дітьми при народженні дитини на 2022 рік 
8. Програма соціального захисту бездомних осіб на 2021 – 2023 роки 
9. Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на 2022 – 2024 роки 
10. Програма соціального захисту ветеранів ІІ Світової війни та учасників 
бойових дій на території інших держав на 2022 – 2024 роки 
11. Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
2022 рік  
12. Програма виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній 
основі на 2022 рік 
13. Програма влаштування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до 
стаціонарних відділень територіальних центрів 
14. Програма розвитку культури у Волноваській міській територіальній громаді 
на 2022 рік 
15. Програма підтримки обдарованих дітей - вихованців Комунального закладу 
«Мистецька школа Волноваської міської територіальної громади» на 2022 рік 
16. Програма розвитку фізичної культури та спорту Волноваської міської 
територіальної громади на 2022 рік 
17. Програма розвитку молодіжної, сімейної, гендерної політики та протидії 
торгівлі людьми Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік 
18. Програма розвитку та утримання Волноваського міського Центру фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх» на 2022 рік 



19. Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа на території Волноваської міської 
територіальної громади на 2022-2023 роки  
20. Програма соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на території 
Волноваської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 
21. Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і 
території Волноваської міської територіальної громади від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 2022 рік 
22. Програма із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби       
COVID-19 на території Волноваської міської територіальної громади на               
2022 рік 
23. Программа по забезпеченню правопорядку на території Волноваської 
міської територіальної громади на 2022 рік 
24. Програма забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з 
мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони, призову 
громадян на строкову військову службу на 2022 рік 
25. Програма охорони навколишнього природного середовища Волноваської 
міської територіальної громади на 2022 рік 
26. Програма протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваської 
міської територіальної громади на 2022 рік 
27. Программа фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства "Волноваський районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги Волноваської районної ради" на 2022 рік 
28. Программа фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Лікарня планового лікування Волноваської міської 
територіальної громади» на 2022 рік 
29. Програма розвитку архівної справи Волноваської міської територіальної 
громади на 2022 рік 
30. Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Волноваська стоматологічна поліклініка» на 2022 рік 
31. Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваcької 
міської територіальної громади на 2022 рік 
32. Програма сприяння діяльності співвласників багатоквартирних будинків на 
території м. Волноваха на 2022 рік 
33. Програма з охорони та раціонального використання земель Волноваської 
міської територіальної громади на 2022 рік 
34. Програма по плануванню та забудові території Волноваської міської 
територіальної громади на 2022 рік 
35. Програма забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти Волноваської 
міської територіальної громади на 2022 рік 
36. Програма організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти 
Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік 



37. Програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових 
категорій у закладах освіти Волноваської міської територіальної громади на 
2022 рік 
38. Програма "Шкільний автобус" Волноваської міської територіальної громади 
на 2022 рік 
39. Програма підтримки обдарованих дітей та педагогів, які підготували 
переможців Волноваської міської територіальної громади, на 2021 – 2025 роки 
40. Програма національно-патріотичного виховання Волноваської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки 
41. Програма розвитку освіти Волноваської міської територіальної громади до 
2025 року  
 
 
 
Керівник міської 
військово-цивільної адміністрації                                               І. Лубінець 
 


