МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА

РАДА

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23 травня 2017 року

№ 173

м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення районної ради
від 23 грудня 2015року № 35 «Про затвердження
районної комплексної програми соціальної
підтримки сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, військовослужбовців
і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті
загиблих на 2016 - 2017роки»
На підставі частини 2 статті 43, статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні ”,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 2015року № 35 «Про
затвердження районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників
АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016 – 2017 роки», виклавши у новій редакції:
- додаток 1 «Паспорт районної комплексної програми соціальної підтримки сімей
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2017роки», (додається);
- додаток 2 «Напрями реалізації та заходи районної комплексної програми
соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції,
військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на
2016-2017роки», (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток 1
до рішенням Маловисківської
районної ради
23 травня 2017 № 173
ПАСПОРТ
районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та
вшанування пам’яті загиблих на 2016-2017роки
1.

Програма затверджена:

Рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 35

2.

Ініціатор розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядження голови
райдержадміністрації про
розроблення Програми
Розробник Програми
Співрозробники Програми

Голова районної державної адміністрації

3.

4.
5.

6.
7.

8.
8.1
9.

10.

11.

Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

Від 25 листопада 2016 року №351-р «Про підготовку районної
комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2017роки»
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури
та
туризму
райдержадміністрації,
фінансове
управління
райдержадміністрації, відділ економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації, центральна районна лікарня, КЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги», управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Маловисківському районі, відділ
поліції ГУНП в Кіровоградській області, управління Держгеокадастру
у Маловисківському районі,
районний
військовий комісаріат,
сільські ради, селищна рада, громадські організації
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Терміни реалізації Програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури
та
туризму
райдержадміністрації,
фінансове
управління
райдержадміністрації, відділ економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації,
відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації, центральна районна
лікарня, КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 17»,
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Маловисківському районі, відділ поліції ГУНП в Кіровоградській
області, управління Держгеокадастру у Маловисківському районі,
районний військовий комісаріат,
сільські ради, селищна рада,
громадські організації
2016-2017 роки

Етапи виконання Програми

-

Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти бюджетів районів і
міст обласного значення
Основні джерела
фінансування Програми

Районний, селищний та сільські бюджети

Відповідно до бюджетних призначень
2016 рік - 200,0 тис.грн.,
2017 рік - 250,0 тис.грн. Всього: 450,0 тис.грн.
2016 рік - 200,0тис.грн.,
2017 рік - 250,0 тис.грн. Всього: 450,0 тис.грн.
Державний, районний, селищний, сільський бюджети,
позабюджетні кошти

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило

Додаток 2
до рішення Маловисківської
районної ради
23 травня 2017 № 173
Напрями реалізації та заходи районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції,
військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2017роки
№ 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

2016-2017 роки
1

2

3

4

5

6

7

8

РОЗДІЛ І. Соціальна підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників антитерористичної операції,
військовослужбовців і поранених учасників АТО
1.

Соціальний захист

Розроблення та затвердження в
установленому
порядку
районної програми соціальної
підтримки
сімей
загиблих
учасників антитерористичної
операції, військовослужбовців і
поранених учасників АТО та
вшанування пам’яті загиблих
на 2016-2017роки.

До 01 січня
2016 року

Управління соціального Районний бюджет, В
межах
захисту
населення позабюджетні
бюджетних
райдержадміністрації
кошти
призначень
із
залученням
позабюджетних
коштів

Управління соціального Районний бюджет
захисту
населення
райдержадміністрації,
фінансове
управління
райдержадміністрації

Забезпечення
належного
соціального
захисту,
медичного,
культурного,
освітнього
обслуговування
військовослужбовців і сімей
загиблих
учасників
антитерористичної операції,
поранених учасників АТО.
Вшанування пам'яті загиблих
учасників АТО.

2.

Надання
одноразової 2016-2017 роки
матеріальної допомоги членам
сімей загиблих та пораненим
учасникам АТО:
членам сімей загиблих – 10000
грн.;
пораненим – 5000 грн., членам
сімей осіб, які в даний час
перебувають в зоні АТО –
2000грн.

В
бюджетних
призначень

межах Матеріальна підтримка членів
сімей загиблих та поранених
учасників АТО

3.

Придбання житла для членів 2016-2017 р.р. Відділ містобудування, Державний бюджет В
сімей загиблих учасників АТО,
архітектури, та житловобюджетних
які потребують житла та
комунального
призначень

межах Поліпшення житлових умов
членів
сімей
загиблих
учасників АТО

перебувають на обліку для
поліпшення житлових умов.

господарства управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

4.

Виявлення та облік членів 2016-2017 роки
сімей загиблих учасників АТО,
які потребують поліпшення
житлових
умов,
але
не
перебувають на квартирному
обліку.

Сільські, селищна ради, Не потребує
районний
військовий
комісаріат,
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

5.

Поліпшення житлових умов 2016-2017 роки Сільські, селищна ради; Місцеві бюджети,
учасників АТО та членів їх
фінансове
управління позабюджетні
сімей, які цього потребують.
райдержадміністрації;
кошти
громадські організації

В
межах Поліпшення житлових умов
бюджетних
учасників АТО та членів їх
призначень
із сімей
залученням
позабюджетних
коштів

6.

Забезпечення учасникам АТО 2016-2017 роки
та членам сімей загиблих
можливості реалізувати право
на
безоплатну
передачу
земельних ділянок із державної
(комунальної) власності для
будівництва та обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка).

Відділ
Не потребує
Держгеокадастру
у
Маловисківському
районі; сільські, селищна
ради

Не потребує

7.

Встановлення додаткових до 2016-2017 роки
передбачених законодавством
пільг учасникам бойових дій та
членам сімей загиблих в АТО.

Управління соціального Районний бюджет
захисту
населення
райдержадміністрації;
сільські, селищна ради

В
бюджетних
призначень

межах Соціальний
захист
сімей
загиблих та учасників бойових
дій

8.

Забезпечення
безкоштовним 2016-2017 роки
оздоровленням та відпочинком
дітей загиблих учасників АТО
та поранених учасників АТО,
які втратили працездатність.

Управління соціального Районний
та В
захисту населення, відділ місцеві бюджети
бюджетних
освіти, молоді та спорту
призначень
райдержадміністрації;
сільські, селищна ради

межах Поліпшення
соціального
захисту сімей загиблих

9.

Забезпечення
безкоштовним 2016-2017 роки
дворазовим харчуванням учнів
1- 4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів - дітей
загиблих під час проведення
АТО.
Одноразовим

Сільські, селищна ради; Районний
та В
відділ освіти, молоді та місцеві бюджети
бюджетних
спорту
призначень
райдержадміністрації

межах Поліпшення
соціального
захисту сімей загиблих

Не потребує

Обстеження житлових умов
членів
сімей
загиблих
учасників АТО

Поліпшення майнового стану
учасників АТО, членів сімей
загиблих
(соціальнопобутових умов)

харчуванням - учнів
класів.

5-11

10.

Забезпечення
безкоштовним 2016-2017 роки
триразовим харчуванням
вихованців
дошкільних
навчальних
закладів
з
числа
дітей
військовослужбовців,
які
загинули під час проведення
АТО.

Сільські, селищна ради, Місцеві бюджети
відділ освіти , молоді та
спорту
райдержадміністрації

В
бюджетних
призначень

11.

Звільнення дітей учасників 2016-2017 роки
АТО від сплати за додаткові
освітні послуги у державних і
комунальних
навчальних
закладах,
дитячо-юнацьких
спортивних школах, школах
естетичного
виховання
та
гуртках, студіях і секціях при
дошкільних, позашкільних і
культурно-освітніх закладах.

Відділ освіти молоді та Не потребує
спорту
райдержадміністрації;
сільські, селищна ради

Не потребує

Соціальний
захист
сімей
загиблих та учасників бойових
дій

12.

Першочергове
влаштування 2016-2017 роки
дітей дошкільного віку, один з
батьків-військовослужбовців
яких знаходиться або загинув у
зоні АТО, до дошкільних
навчальних закладів.

Відділ освіти молоді та Не потребує
спорту
райдержадміністрації;
сільські, селищна ради

Не потребує

Соціальний
захист
сімей
загиблих та учасників бойових
дій

13.

Надання
психологічної 2016-2017 роки Районний
Центр Не потребує
допомоги сім'ям загиблих та
соціальних служб для
учасникам АТО.
сім'ї, дітей та молоді,

Не потребує

Психологічна реабілітація

Надання безоплатної правової 2016-2017 роки Управління
юстиції, Не потребує
допомоги щодо захисту прав
райдержадміністрація,
постраждалих, членів сімей
сільські, селищна ради
загиблих під час проведення
АТО.

Не потребує

Правова допомога

Надання комплексу соціальних 2016-2017 роки
послуг
сім'ям
військовослужбовців, загиблих
і поранених учасників АТО.

В
бюджетних
призначень

1
14.

15.

Районний
центр Місцеві бюджети
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
сільські, селищна ради

межах Поліпшення
соціального
захисту
сімей
військовослужбовців,
які
загинули під час проведення
АТО

межах Запобігання
потраплянню
сімей у категорію тих, що
перебувають
у
складних
життєвих обставинах, коли
батьки не можуть належним
чином виконувати батьківські
обов'язки

16.

Надання
допомоги
сім'ям 2016-2017 роки Сільські, селищна ради
загиблих учасників АТО та
померлим
в
результаті
в організації та
поранення
проведенні похорон.

17.

Налагодження
співпраці
з 2016-2017 роки
громадськими, благодійними,
волонтерськими, релігійними,
міжнародними організаціями з
метою
залучення
позабюджетних коштів для
надання грошової і натуральної
допомоги
сім'ям
загиблих
(постраждалих)
під
час
проведення
АТО,
які
її
потребують.

18.

Забезпечення розповсюдження 2016-2017 роки Відділ
економіки та В межах бюджетних призначень
інформації про можливість та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
форми отримання фінансової
допомоги на впровадження
бізнес-проектів
суб'єктам
підприємницької діяльності, які
є учасниками АТО та членам їх
сімей.

Поінформованість
суб'єктів
підприємницької
діяльності
про можливість фінансової
допомоги

19.

Надання необхідної допомоги у 2016-2017 роки Районний
працевлаштуванні, сприяння у
зайнятості
професійній
підготовці,
перепідготовці,
підвищенні
кваліфікації,
залучення
до
участі у громадських та
тимчасових роботах.

Сприяння
соціалізації
громадян,
які
зазнали
стресових впливів

20.

Медичне
обслуговування

Надання
безоплатної 2016-2017 роки
кваліфікованої
медичної
допомоги військовослужбовцям
і пораненим учасникам АТО
силами
лікарів
закладів
первинного
рівня
надання
медичної допомоги, організація
планових
виїзних
спеціалізованих діагностичних,
консультаційних,

Місцеві бюджети , В
межах Виявлення
гуманізму
та
позабюджетні
бюджетних
співчуття сім'ям загиблих
кошти
призначень
із учасників АТО
залученням
позабюджетних
коштів

Відділ
організаційної Не потребує
роботи та комунікацій з
громадськістю апарату
райдержадміністрації

Не потребує

центр В межах бюджетних призначень

Маловисківська
центральна
районна
лікарня,
КЗ
«Маловисківський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»

В
бюджетних
призначень

Залучення
допомоги

гуманітарної

межах Поліпшення
індикативних
показників здоров’я

стоматологічних бригад.
21.

Здійснення
заходів
щодо 2016-2017 роки
безкоштовної диспанцерізації
військовослужбовців
і
поранених учасників АТО,
членів їх сімей.

Маловисківська
Районний
та В
центральна
районна місцеві бюджети
бюджетних
лікарня,
призначень
КЗ
«Маловисківський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»

межах Поліпшення
індикативних
показників здоров’я

22.

Забезпечення
позачергового 2016-2017 роки Маловисківська
Державний бюджет В
санаторно-курортного
центральна
районна
бюджетних
лікування дітей-інвалідів та
лікарня
призначень
дітей із сімей учасників АТО в
разі
наявності
медичних
показань.

межах Поліпшення
індикативних
показників здоров’я дітей із
сімей учасників АТО

23.

Забезпечення першочергового
безплатного зубопротезування
(за винятком протезування з
дорогоцінних металів);

межах Поліпшення
індикативних
показників здоров’я

2017 рік

Маловисківська
Районний
центральна
районна бюджет
лікарня,
КЗ
«Маловисківський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»

В
бюджетних
призначень

РОЗДІЛ ІІ. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО
24.

Інформування
населення
про
виконання
заходів
даної
районної
програми

Систематичне висвітлення у 2016-2017 роки
засобах масової інформації
стану виконання заходів даної
районної програми.

Відділ
організаційної Не потребує
роботи та комунікацій з
громадськістю апарату
райдержадміністрації

25.

Увічнення пам'яті про Встановлення на території 2016-2017 роки Сільські, селищна ради Місцеві бюджети,
загиблих героїв в зоні населених
пунктів
району
позабюджетні
пам’ятних знаків, меморіальних
АТО
кошти
дошок
загиблим
в
АТО
українським
військовослужбовцям.

26.

Розгляд
пропозицій 2016-2017 роки Райдержадміністрація;
громадськості
щодо
сільські, селищна ради
перейменування площ, вулиць,
парків, скверів у населених
пунктах району з метою
увічнення пам'яті про загиблих
героїв.

Місцеві бюджети

Не потребує

Поінформованість населення
про виконання заходів даної
програми

В
межах Увічнення
пам'яті
бюджетних
загиблих героїв
призначень
із
залученням
позабюджетних
коштів

про

В
бюджетних
призначень

про

межах Увічнення
пам'яті
загиблих героїв

27.

28.

29.

Збереження
історичної
пам'яті
про земляків-героївучасників АТО

Створення
у
музейних, 2016-2017 роки
бібліотечних
закладах
тематичних
виставок,
експозицій, у тому числі
фотовиставок,
присвячених
героїзму учасників АТО.

Відділ
культури
та
туризму
райдержадміністрації;
сільські, селищна ради

Районний бюджет , В
місцеві бюджети , бюджетних
позабюджетні
призначень
кошти

межах Підвищення рівня патріотизму
серед населення

Забезпечення
безоплатного 2016-2017 роки
відвідування закладів культури
членами
сімей
загиблих
учасників АТО.

Відділ
культури та Місцеві бюджети, В
туризму
позабюджетні
бюджетних
райдержадміністрації;
кошти
призначень
сільські, селищна ради

межах Підвищення рівня патріотизму
серед населення

Патріотичне
Розгляд
питання
щодо 2016-2017 роки Відділ освіти, молоді та В межах бюджетних призначень на Вшанування пам’яті героїв,
виховання молодого присвоєння
навчальним
спорту
галузь «Освіта»
які загинули за незалежність і
покоління
закладам імен загиблих за
райдержадміністрації
територіальну
цілісність
незалежність і територіальну
України
цілісність України героїв.

30.

Організація зустрічей учнів, в з 2016-2017 роки Відділ освіти, молоді та Не потребує
учасниками антитерористичної
спорту
операції та волонтерами, які
райдержадміністрації
надають їм допомогу.

Не потребує

Виховання патріотизму у дітей
та молоді

31.

Проведення лінійок та уроків 2016-2017 роки Відділ освіти, молоді та Не потребує
пам’яті,
круглих
столів,
спорту
конференцій, лекцій, виховних
райдержадміністрації
годин, бесід, вечорів, виставок
малюнків та інших тематичних
заходів,
присвячених
вшануванню
пам’яті
захисників, які віддали життя за
незалежність та територіальну
цілісність України.

Не потребує

Виховання патріотизму у дітей
та молоді

32.

Вирішення
питання
щодо 2016-2017 роки Відділ освіти, молоді та В межах бюджетних призначень на Виховання патріотизму у дітей
розширення кола учнів, які
спорту
галузь «Освіта»
та
молоді,
готовності
вивчають
курс
«Захист
райдержадміністрації
захищати Батьківщину
Вітчизни».

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило

