УКРАЇНА
КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
( сімнадцята сесія сьомого скликання )

22 грудня 2017 року
№ 219
смт Куликівка
Про Програму соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей у Куликівському
районі на 2018 рік
З метою сприяння соціальній адаптації та повернення до повноцінного
життя учасників антитерористичної операції та членів їх сімей шляхом надання
інформаційно-правової, медичної, соціальної, психологічної допомоги,
здійснення професійної підготовки (перепідготовки), надання оздоровчих
послуг, впровадження ефективного механізму забезпечення їх всіма видами
соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством України, керуючись
пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у Куликівському районі на 2018 рік (далі Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації:
2.1. Забезпечити організацію виконання Програми;
2.2. В районному бюджеті на 2018 рік передбачати фінансування видатків
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на виконання заходів Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань.
Заступник голови
районної ради

Ю.Г. Крепосний
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СХВАЛЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 13 грудня 2017 № 623

рішення сімнадцятої сесії районної
ради сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року № 219

ПРОГРАМА
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей у Куликівському районі
на 2018 рік
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І. ПАСПОРТ
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей у Куликівському районі на 2018 рік
№
п/п

Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення
Програми

Управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва
нормативних
документів про
необхідність
розроблення Програми

Указ Президента України від 18 березня 2015
року № 105/2015 «Про додаткові заходи щодо
соціального
захисту
учасників
антитерористичної операції», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31 березня
2015 року № 359-р «Про затвердження плану
заходів щодо медичної, психологічної,
професійної
реабілітації
та
соціальної
адаптації
учасників
антитерористичної
операції», рішення 9 сесії обласної ради
сьомого скликання від 17 травня 2017 року
№ 7-9/VII
«Про
Програму
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної
операції та членів їх сімей у Чернігівській
області на 2017-2018 роки»

3.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації

4.

Відповідальний
виконавець Програми

Управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Управління соціального захисту населення,
сектор мобілізаційної роботи, виявлення
корупції та з питань надзвичайних ситуацій,
фінансове управління, сектор інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю,
відділ житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури, відділ освіти,
районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, головний спеціаліст у справах
молоді та спорту районної державної
адміністрації, районний центр зайнятості,
відділ Держгеокадастру у Куликівському
районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівської області, виконавчий комітет
селищної
ради,
комунальний
заклад
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«Куликівська центральна районна лікарня»
районної
ради,
комунальний
заклад
«Куликівський центр первинної медикосанітарної
допомоги»
районної
ради,
районний військовий комісаріат (за згодою),
громадська організація «Куликівська районна
спілка ветеранів антитерористичної операції»
(за згодою)
6.
7.

8.

Термін реалізації
Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
тис.грн,
в тому числі:
коштів місцевого
бюджету, тис.грн
Основні джерела
фінансування
Програми

2018 рік

150,0

150,0

Районний бюджет
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ІІ. Загальна характеристика Програми
Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей у Куликівському районі на 2018 рік (далі – Програма)
розроблено на виконання завдань, визначених Указом Президента України від
18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції», розпорядження Кабінету Міністрів України від
31.03.2015 № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної,
психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників
антитерористичної операції», рішення обласної ради від 17 травня 2017 року
№ 7-9/VII «Про Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей у Чернігівській області на 2017-2018 роки» та з
метою продовження реалізації соціальних заходів започаткованих відповідними
програмами в попередні роки.
Програму розроблено на 2018 рік.
В умовах кризової ситуації в економіці держави, зумовленої військовою
агресією з боку Російської Федерації, надзвичайно важливим є організація
надання допомоги учасникам антитерористичної операції (далі – АТО), членам
їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, реалізація державних
соціальних гарантій, надання медико-психологічних, оздоровчих та
інформаційно-правових послуг.
Програмою враховано комплекс заходів, спрямованих на соціальну,
фінансову, правову та психологічну підтримку учасників АТО та членів їх
сімей, соціальну адаптацію, професійну реабілітацію військовослужбовців,
надання соціально-побутової допомоги їх родинам, здійснення моніторингу та
контролю якості надання різних видів послуг.
У рамках реалізації Програми передбачається впровадження додаткових
фінансових механізмів щодо вирішення проблемних питань зазначеної
категорії громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.
Програму розроблено з урахуванням пропозицій структурних підрозділів
районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування.
Програма містить шість розділів з інформацією про:
- визначення проблеми та мети, на розв’язання якої спрямовано
Програму;
- аналіз ситуації у районі щодо соціального захисту учасників АТО та
членів їх сімей;
- завдання та заходи Програми, спрямовані на соціальну підтримку
учасників АТО та членів їх сімей;
- фінансування та контроль за виконанням Програми.
У додатках до Програми викладено Заходи щодо соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 рік та її
ресурсне забезпечення за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
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ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму
У зв’язку з військовим конфліктом на Сході України зросла кількість
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, погіршилось їх
матеріальне і морально-психологічне становище, район зазнав не тільки
людських втрат, а й значних психологічних та суспільних деформацій,
збільшились випадки посттравматичних стресових розладів не тільки самих
учасників АТО, а й членів родин військовослужбовців, на емоційний стан яких
впливає тяжке психологічне навантаження.
ІV. Мета Програми
Метою Програми є сприяння соціальній адаптації та повернення до
повноцінного життя учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
шляхом надання інформаційно-правової, медичної, соціальної, психологічної
допомоги, здійснення професійної підготовки (перепідготовки), надання
оздоровчих послуг, впровадження ефективного механізму забезпечення їх всіма
видами соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством України.
V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, основні
завдання, заходи та терміни виконання Програми
Станом на 01.12.2017 у районі за 6 хвиль мобілізовано до лав Збройних
Сил України 128 осіб, із них 125 осіб демобілізовано.
З початку проведення антитерористичної операції у районі здійснюється
робота щодо всебічного соціального супроводу та ефективного вирішення
проблемних питань учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих
військовослужбовців.
Ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального захисту
військовослужбовців та членів їх сімей. Розміщуються матеріали у засобах
масової інформації, зокрема, в газеті «Поліська правда» та на веб-сайті
районної державної адміністрації.
У разі потреби управлінням соціального захисту населення проводиться
робота щодо виявлення учасників АТО, які потребують забезпечення
протезуванням
(ортезуванням),
санаторно-курортним
лікуванням,
забезпеченням засобами пересування тощо.
У 2017 році 8 осіб з числа учасників бойових дій антитерористичної
операції забезпечено санаторно-курортними путівками, взято на санаторнокурортний облік 15 осіб.
Станом на 01.12.2017 року за результатами розгляду заяв комісією
районної державної адміністрації надано матеріальну допомогу 145 родинам
військо службовцям з числа учасників антитерористичної операції на загальну
суму 146,0 тис.грн. Крім того, надавалась матеріальна допомога органами
місцевого самоврядування.
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Соціальною роботою охоплено 110 родин (догляд за хворими та
непрацездатними членами родини), допомогу по господарству (заготівля сіна,
ремонт будинку, збирання картоплі, оранка городів, обмолот зернових,
забезпечення скрапленим газом, звільнення від сплати харчування дитини,
допомога на поховання), оформлення земельної ділянки - 95 родин. Отримали
житло - 14 учасників антитерористичної операції, з них: 13 осіб – квартири, 1
особа - будинок, на квартирному обліку перебуває 10 осіб.
У єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків
зареєстровано 116 осіб, що мають статус «учасник бойових дій», з них 4 особи статус «інваліда війни», які відповідно до чинного законодавства користуються
пільгами на житлово-комунальні послуги.
Статус «Член сім’ї загиблого» надано одній родині загиблого учасника
антитерористичної операції, яка користується пільгами відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
З метою організації надання психологічної допомоги родинам
військовослужбовців, які повернулися із зони проведення АТО налагоджено
співпрацю з органами охорони здоров’я, освіти та громадськими організаціями
із залученням фахівців-психологів. У 2017 році 92 родини із числа учасників
антитерористичної операції були клієнтами центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, з них 6 (в яких виховується 10 дітей) перебували під
соціальним супроводом.
У 2017 році 3 особи з числа учасників антитерористичної операції
отримали матеріальну допомогу на розвиток підприємницької діяльності на
суму 45,0 тис. грн.
У зв’язку з необхідністю підвищення ефективності роботи органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань поліпшення
соціального, морально-психологічного та матеріального стану учасників АТО
та членів їх сімей, Програмою передбачено сприяння у забезпеченні
оздоровчими послугами дітей з родин учасників АТО у КЗ «Позаміський
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Деснянка» Куликівської районної
ради, за рахунок коштів місцевого бюджету або спонсорських коштів /у 2017
році оздоровлено 27 дітей/.
Проведено анкетування учасників АТО з метою виявлення всіх
проблемних питань, підвищення якості та ефективності процесів реалізації
державних гарантій учасників АТО та членів їх сімей.
Виконання завдань та заходів Програми передбачає відновлення та
попередження порушених внаслідок травм функцій, оптимальну реалізацію
фізичного та соціально-психологічного потенціалу військовослужбовців, які
брали участь в АТО, з метою найскорішої їх інтеграції у суспільство.
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VI. Ресурсне забезпечення реалізації Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, які передбачаються в районному бюджеті, та іншими джерелами
фінансування, не забороненими чинним законодавством.
Головним розпорядником коштів за Програмою є управління соціального
захисту населення районної державної адміністрації.
VІI. Координація та контроль за реалізацією Програми
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на районну
державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з гуманітарних
питань.
Начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації

Ю.О. Постернак

Додаток
до Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей у
Куликівському районі на 2018 рік
Завдання та заходи Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей у Куликівському районі на 2018 рік
№
п/п

Найменування заходу

Строк
виконання
заходу

Виконавці

1.

Забезпечення проведення обов’язкового
медичного
огляду
для
учасників
антитерористичної операції

Постійно
2018 рік

Комунальний заклад «Куликівська
центральна
районна
лікарня»
районної ради, комунальний заклад
«Куликівський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»
районної ради
Комунальний заклад «Куликівська
центральна
районна
лікарня»
районної ради

2.

3.

4.

Направлення учасників АТО, у яких
Постійно
виявлені порушення стану здоров'я, на
2018 рік
стаціонарне обстеження та лікування у
медичні заклади області
Організація медичного супроводження
Постійно
учасників АТО у проходженні медико2018 рік
соціальних експертних комісій.
Транспортування
учасників При потребі
антитерористичної операції, які мають
поранення, до закладів охорони здоров’я,
протезно-ортопедичних підприємств та
установ, що надають послуги з
реабілітації, лікування та адаптації

Комунальний заклад «Куликівська
центральна
районна
лікарня»
районної ради
Комунальний заклад «Куликівська
центральна районна лікарня» районної ради, сектор мобілізаційної роботи, запобігання і виявлення корупції
та з питань надзвичайних ситуацій
районної державної адміністрації,
виконком селищної ради

Джерела фінансування
(за рахунок місцевого
бюджету), тис. грн

-

-

-

10,0
районний бюджет,
cпонсорські кошти

12
№
п/п

Найменування заходу

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела фінансування
(за рахунок місцевого
бюджету), тис. грн

5.

Направлення дітей з сімей учасників
АТО на оздоровлення у КЗ «Позаміський
оздоровчий заклад «Деснянка» районної
ради

Постійно
2018 рік

70,0
районний бюджет,
cпонсорські кошти

Забезпечення
укомплектування
штатними психологами закладів охорони
здоров'я,
в
яких
здійснюється
реабілітація учасників АТО
Надання
учасникам
АТО
першочергового санаторно-курортного
лікування
та
першочергового
забезпечення
технічними
засобами
реабілітації
Поліпшення роботи щодо вирішення
соціально-побутових проблем родин
учасників АТО громадян району

Постійно

Головний спеціаліст у справах молоді
та спорту районної державної
адміністрації, відділ освіти районної
державної адміністрації, комунальний заклад «Куликівська центральна
районна лікарня» районної ради
Комунальний заклад «Куликівська
центральна
районна
лікарня»
районної ради

6.

7.

8.

Постійно

Управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації

Постійно

Структурні
підрозділи
районної
державної адміністрації: управління
соціального
захисту
населення,
сектор
мобілізаційної
роботи,
запобігання і виявлення корупції та з
питань
надзвичай-них
ситуацій,
фінансове
управління,
сектор
інформа-ційної
діяльності
та
комунікацій з громадськістю, відділ
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури, відділ
освіти, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді;

—

—

—

13
№
п/п

9.

10.

11.

12.

13.

Найменування заходу

Забезпечення надання соціальних послуг,
у тому числі в рамках соціального
супроводу, родинам учасників АТО
Проведення анкетування учасників АТО
стосовно реалізації соціальних гарантій
відповідно до чинного законодавства з
метою виявлення потреб та побажань у
наданні соціальних, медичних, правових,
оздоровчих та інших послуг
Організація
професійного
навчання
зареєстрованих безробітних з числа
учасників
АТО
на
замовлення
роботодавців
або
для
подальшої
самозайнятості,
провадження
підприємницької діяльності
Організація видачі ваучерів для осіб з
числа
учасників
антитерористичної
операції з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Надання учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей комплексу
соціальних
послуг
для
сприяння

Строк
виконання
заходу

Постійно
Постійно

Постійно

Виконавці

районний центр зайнятості;
відділ у Куликівському районі
ГУ Держгеокадастру в Чернігівській
області;
виконавчий комітет селищної ради
Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації
Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий
комітет селищної ради
Районний центр зайнятості

Постійно
2018 рік

Районний центр зайнятості

Постійно
2018 рік

Районний центр зайнятості

Джерела фінансування
(за рахунок місцевого
бюджету), тис. грн

—

—

—

—

-
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№
п/п

14.

15.

16.

17.

Найменування заходу

працевлаштуванню
за
принципом
«єдиного вікна», а також під час
проведення виїзних заходів до місць їх
проживання
Надання
дозволів
на
відведення
земельних ділянок для учасників АТО
Проведення
інформаційнороз’яснювальної
роботи
з
питань
законодавства про працю з метою
захисту трудових прав учасників АТО, у
тому числі шляхом публікацій через
засоби
масової
інформації
газету
«Поліська правда» та на веб-сайті
районної
державної
адміністрації,
забезпечення
роботи
«гарячих
телефонних ліній»
Встановлення статусу «Член сім’ї
загиблого» та видача посвідчень членам
родин загиблих учасників АТО
Сприяння залученню волонтерських
організацій до процесів соціальної
реабілітації і адаптації учасників АТО

Строк
виконання
заходу

Постійно
2018 рік
Постійно

Постійно
Постійно
2018 рік

Виконавці

Відділ у Куликівському районі
Головного Управління
Держгеокадастру
в Чернігівській області
Управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації, сектор інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату районної
державної адміністрації

Управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації
Головний спеціаліст у справах молоді
та спорту районної державної
адміністрації, сектор мобілізаційної
роботи, запобігання і виявлення
корупції та з питань надзвичайних
ситуацій апарату районної державної
адміністрації

Джерела фінансування
(за рахунок місцевого
бюджету), тис. грн

-

—

—

-
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№
п/п

18.

19.

20.

21.

Найменування заходу

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Підтримання бази (перелік) закладів, що
Постійно
Районний центр соціальних служб
надають соціальну та психологічну
2018 рік
для сім’ї, дітей та молоді
підтримку учасникам АТО та членам їх
сімей у регіоні
Залучення
спеціалістів-психологів
з
Постійно
Районний центр соціальних служб
обласного
та
районного
центрів
2018 рік
для сім’ї, дітей та молоді
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді для надання психологічної
допомоги учасникам АТО та членам їх
сімей
Залучення учасників АТО до проведення Протягом Відділ освіти районної державної
у навчальних закладах заходів з навчального адміністрації
військового патріотичного виховання
року
Надання
матеріальної
допомоги
2018 рік
Управління соціального захисту
учасникам
АТО
на
розвиток
населення районної державної
підприємницької діяльності
адміністрації
Всього

Начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації

Джерела фінансування
(за рахунок місцевого
бюджету), тис. грн
-

-

-

70,0

150,0

Ю.О. Постернак

