МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 391

Про затвердження районної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО,
операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції
Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які
брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході
України та вшанування пам’яті загиблих на 2020-2021 роки
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо
соціального захисту учасників антитерористичної операції», з метою створення в районі
сприятливих умов, для реалізації додаткових соціальних гарантій учасників
антитерористичної операції (далі - АТО), заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (далі ООС), членів їх сімей, членів сімей загиблих АТО, ООС, постраждалих учасників Революції
Гідності та осіб, які перебували чи перебувають у складі добровольчих формувань, що були
утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету, територіальної
цілісності України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України,
Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених
відповідно до Законів України військових формувань і правоохоронних органів, відповідно до
рішення обласної ради, з числа мешканців Кіровоградської області (далі – учасники добровольці) та враховуючи рішення спільного засідання постійних комісій районної ради з
питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності, з питань діяльності ради, запобігання
та протидії корупції і з соціальних та гуманітарних питань від 10 грудня 2019 року №
366/135/52,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну комплексну програму соціальної підтримки учасників АТО,
операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних
сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у
захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування
пам’яті загиблих на 2020-2021 роки, (далі – Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з соціальних та гуманітарних питань.
Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Маловисківської
районної ради
від 13 грудня 2019 року № 391

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх
сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил,
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців,
які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного
суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих
на 2020-2021 роки
І. Загальні положення
Станом на 1 жовтня 2019 року на території Маловисківського району проживає 514
учасників АТО, ООС, 8 сімей загиблих учасників АТО, 10 осіб з інвалідністю з числа
учасників АТО, ООС.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася кількість осіб
вищевказаної пільгової категорії, Необхідність прийняття даної Програми виникла у зв´язку з
тим, що питання соціального захисту населення є приоритетним напрямком діяльності нашої
держави та з метою подальшого поліпшення стану соціального захисту населення району,
всебічне охоплення турботою громадян зазначених категорій, забезпечення їх прав на
соціальний захист, надання їм матеріальної допомоги та інших додаткових пільг.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Соціальний захист населення на території Маловисківського району у 2020 році має
забезпечити соціальні гарантії, встановлені Конституцією України, та ґрунтується на
реалізації Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» та
Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо
соціального захисту учасників антитерористичної операції».
Виконання заходів Програми забезпечить вирішення однієї із найгостріших проблем
соціально-економічного характеру –
шляхом поглиблення адресності та забезпечення
матеріальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей
загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил,
постраждалих учасників Революції
Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та
державного суверенітету на Сході України.
Головними завданнями Програми буде:
- надання матеріальної допомоги членам сімей осіб, які в даний час перебувають (перебували
в поточному році) в зоні АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності;
- надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих
учасників Революції Гідності, учасників-добровольців;
- надання матеріальної допомоги пораненим учасникам АТО, ООС,
постраждалим
учасникам Революції Гідності, учасникам-добровольцям;
- встановлення додаткових до передбачених законодавством пільг учасникам бойових дій
учасників АТО, ООС, учасникам-добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності
операції, а саме: - професійне навчання;
- організація сімейного відпочинку демобілізованих учасників АТО, ООС, у тому числі: осіб
з інвалідністю внаслідок війни; членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, яким
встановлено статус відповідно до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту», постраждалих учасників Революції Гідності, учасниківдобровольців.
ІІІ. Заходи щодо реалізації Програми
1. Передбачити в районному бюджеті на 2020 - 2021 роки видатки на загальну суму
200 000 грн., для надання матеріальної допомоги
членам сімей осіб, які в даний час
перебувають (перебували в поточному році) в зоні АТО, ООС, постраждалих учасників
Революції Гідності;
членам сімей загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих учасників Революції Гідності,
учасників-добровольців;
пораненим учасникам АТО, ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникамдобровольцям;
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
Протягом року
2. За рахунок коштів районного бюджету встановлення додаткових до передбачених
законодавством пільг учасникам бойових дій учасників АТО, ООС, учасникам-добровольцям,
постраждалим учасникам Революції Гідності операції, а саме: - професійне навчання;
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
Протягом року
3. За рахунок коштів районного бюджету забезпечити організацію сімейного
відпочинку демобілізованих учасників АТО, ООС, у тому числі: осіб з інвалідністю внаслідок
війни; членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, яким встановлено статус
відповідно до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців. Всього на
загальну суму 100 000 грн.(2020 рік – 50 тис. грн., 2021 рік – 50 тис. грн.)
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
Протягом року
ІV. Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми
Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету – на
загальну суму 300000 грн.
V. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми забезпечить поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими
організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО, операції
Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил,
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців,
які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході
України
VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію роботи по виконанню Програми здійснює управління соціального
захисту населення районної державної адміністрації.

Контроль за ходом виконання та реалізацію заходів Програми Здійснюється
райдержадміністрацією та районною радою.
Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації до 5
числа місяця, наступного за звітним роком, надає інформацію Маловисківській районній раді
на розгляд постійної комісії районної ради з соціальних та гуманітарних питань.
_____________________________________________________________

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
районної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, операції
Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних
сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців,
які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету
на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2020-2021 роки
1.

Програма затверджена:

2.

Ініціатор розроблення програми

3.

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення програми

4.

Розробник програми

5.
6.

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми

7.
8.

Учасники програми
Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього, у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти небюджетних джерел
Основні джерела фінансування
програми

9.

10.

11.

Рішення районної ради від 13 грудня
2019 року №391
Управління соціального захисту
населення Маловисківської РДА
Від 18.10.2019 року № 251-р
«Про розробку районної комплексної
програми соціальної підтримки сімей
загиблих
учасників
антитерористичної
операції,
військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування
пам’яті загиблих на 2020-2021роки»
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
2020-2021 роки
Районний

300 000 грн.
-

300 000 грн.
Районний, позабюджетні кошти

__________________________________________

Додаток 2
до Програми

Напрями реалізації та заходи районної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, операції
Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил,
постраждалих
учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та
державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2020-2021 роки
№ з/п Назва напряму реалізації
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієгтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис.грн.,
в тому числі:

Очікуваний результат

2020-2021 р..
1

2

3

4

5

6

7

8

РОЗДІЛ І. Соціальна підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників АТО, ООС, учасників-добровольців, постраждалих
учасників Революції Гідності,військовослужбовців та поранених учасників АТО ООС, учасників-добровольців та пораненим учасникам
АТО, ООС, учасникам-добровольцям

1.

Надання соціальної
підтримки членам
сімей загиблих,
пораненим
учасникам АТО,
ООС, учасникамдобровольцям та
постраждалим
учасникам Революції
Гідності, членам
сімей осіб, які в
даний час
перебувають в зоні
АТО, ООС,

Надання
одноразової 2020 -2021р.
матеріальної допомоги
сім’ям
загиблих
учасників АТО, ООС,
учасників-добровольців,
постраждалих учасників
Революції Гідності та
пораненим
учасникам
АТО, ООС, учасникамдобровольцям:
членам сімей загиблих –
20000 грн.;
пораненим – 10000 грн.,
членам сімей осіб, які в
даний час перебувають
(перебували в поточному

Управління
Районний бюджет
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
фінансове управління

Надання
матеріальної
допомоги
2020 рік -100 000
грн.
2021 рік – 100 000
грн.

Матеріальна
підтримка
членів
сімей
загиблих
учасників АТО, ООС,
учасниківдобровольців,
постраждалих
учасників Революції
Гідності
та
поранених учасників
АТО,
ООС,
учасниківдобровольців,
постраждалих
учасників Революції
Гідності.

демобілізованим
учасникам АТО,
ООС, у тому числі:
особам з
інвалідністю
внаслідок війни.

2.

році) в зоні АТО, ООС,
постраждалих учасників
Революції Гідності –
5000грн.

Встановлення додаткових 2020 -2021р.
до
передбачених
законодавством
пільг
учасникам бойових дій
учасників АТО, ООС,
учасникамдобровольцям,
постраждалим учасникам
Революції
Гідності
операції, а саме:
- професійне навчання;
демобілізованих
учасників АТО, ООС, у
тому числі: осіб з
інвалідністю внаслідок
війни;

Управління
Районний
соціального
захисту бюджет
населення
райдержадміністрації,
сільські ради

В
межах
бюджетних
призначень
на
відповідний рік

Надання додаткових
соціальних пільг
демобілізованим
учасникам АТО, ООС
у тому числі особам з
інвалідністю
внаслідок війни;
членам сімей
загиблих (померлих)
учасників АТО, ООС,
яким встановлено
статус відповідно до
статті 10 Закону
України «Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх
соціального захисту»;
постраждалим
учасникам Революції
Гідності;
учасникамдобровольцям

3.

Організація сімейного
відпочинку
демобілізованих
учасників АТО, ООС, у
тому числі: осіб з
інвалідністю внаслідок
війни;
членів сімей загиблих
(померлих) учасників
АТО, ООС, яким
встановлено статус
відповідно до статті 10
Закону України «Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту»;
постраждалих учасників
Революції Гідності;
учасників-добровольців
на базах відпочинку

4.

Виявлення
та
облік 2020 – 2021 р.
членів сімей загиблих
учасників АТО, ООС,
учасників-добровольців,
які
потребують
поліпшення
житлових
умов, але не перебувають
на квартирному обліку.

2020 -2021р.

Управління
Районний
соціального
захисту бюджет
населення
райдержадміністрації,
сільські ради

Організація
сімейного
відпочинку
2020 рік -50 000
грн.
2021 рік – 50 000
грн.

Надання додаткових
соціальних пільг
демобілізованим
учасникам АТО, ООС
у тому числі особам з
інвалідністю
внаслідок війни;
членам сімей
загиблих (померлих)
учасників АТО, ООС,
яким встановлено
статус відповідно до
статті 10 Закону
України «Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх
соціального захисту»;
постраждалим
учасникам Революції
Гідності;
учасникамдобровольцям

Сільські
ради, Не потребує
управління
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації

Не потребує

Обстеження
житлових умов членів
сімей
загиблих
учасників АТО ООС,
постраждалих
учасників Революції
Гідності, учасниківдобровольців

Загальний
обсяг
фінансового ресурсу
_____________________________________________________

300 000 грн.

Додаток 3
до Програми

Ресурсне забезпечення районної комплексної програми
Районна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів
їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції
Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного
суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2020-2021 роки
Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання програми
2020 рік
1
2
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет

І
2021 рік
3

ІІ
20__ рік
4

20__- 20__ рр.
5

ІІІ
20__- 20__ рр.
6

7

-

-

-

300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000

150 000

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000

150 000

-

обласний бюджет
районний бюджет
міський, селищний та сільські
бюджети
кошти не бюджетних джерел

Усього витрат
на виконання
програми

Етапи виконання програми

________________________________________________________________

300 000
-

