УСТИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДЕСЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
№ 205

від 23 грудня 2016 року
смт Устинівка
Про затвердження Програми соціального
захисту учасників бойових дій – мешканців
смт Устинівка на 2017 рік

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою посилення соціального захисту учасників бойових дій та їх сімей, зокрема,
учасників антитерористичної операції в східних районах України,

селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму соціального захисту учасників бойових дій – мешканців смт
Устинівка на 2017 рік (додається).
2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються
при формуванні селищного бюджету і коригуються в процесі його виконання.
3. Рішення селищної ради від 25 грудня 2015 року № 27 «Про затвердження Комплексної
програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України»
вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з
питань бюджету, фінансів, будівництва, енергетики, соціального розвитку.

Селищний голова

І.О.Пеньков

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Устинівської селищної ради
від « 23 » грудня 2016 року № 205
ПРОГРАМА
соціального захисту учасників бойових дій – мешканців смт Устинівка
на 2017 рік
І. Вступ
Поточна ситуація в Україні (складне соціально-економічне становище, проведення
Антитерористичної операції (далі — АТО) в східних її областях, необхідність посилення
військово-патріотичного виховання молоді тощо) зумовлює необхідність поліпшення
соціального захисту учасників бойових дій за рахунок додаткових до встановлених
законодавством соціальних гарантій.
Програма соціального захисту учасників бойових
дій – мешканців смт Устинівка - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з
метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників бойових дій та членів їх
сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, а також надання матеріальнотехнічної допомоги підрозділам, які беруть участь в АТО.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників бойових дій,
членів їх сімей, сімей, члени яких постраждали під час здійснення АТО та громадян , які
переїхали з місць проведення АТО в смт Устинівка для тимчасового проживання,
підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності
взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими
організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників бойових дій,
зокрема учасниківо АТО та членів їх родин, підтримання боєздатності підрозділів, які беруть
участь в АТО.
Основні завдання Програми:
- надання щорічної грошової допомоги учасникам бойових дій мешканцям смт Устинівка , а
також одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, сім'ям загиблих та
громадянам, які переїхали в з місць проведення АТО в смт Устинівка для тимчасового
проживання в розмірі, визначеному радою ;
- надання місцевої пільги по сплаті за користування житлом (квартирна плата) незалежно від
форм власності житлового фонду членам сімей загиблих учасників АТО;
- надання пільги по сплаті за утримання дітей в дошкільному закладі смт Устинівка
для учасників бойових дій, членів їх сімей, сімей, члени яких загинули під час здійснення
АТО, та громадян , які переїхали в з місць проведення АТО в смт Устинівка для
тимчасового проживання;
- сприяти у наданні учасникам бойових дій та членам їх сімей, у тому числі членам сімей
загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;
- сприяти у виділені коштів на придбання предметів індивідуального захисту та інших
необхідних предметів, матеріалів та техніки, не заборонених чинним законодавством)
- сприяти у забезпеченні потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я
учасників бойових дій;
- сприяти у забезпеченні учасників бойових дій технічними та іншими засобами.
ІІІ. Заходи по забезпеченню виконання Комплексної програми
Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного
законодавства за рахунок селищного бюджету та інших джерел фінансування згідно з
заходами, що додаються.

IV. Очікувані результати
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту,
поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей учасників бойових дій,
зокрема, загиблих (постраждалих) учасників АТО, а також дасть можливість сім'ям отримати
додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціальнопобутових питань та матеріально-технічному забезпеченню підрозділів, які беруть участь в
АТО, а також підтримки громадян , які переїхали в з місць проведення АТО в смт
Устинівка для тимчасового проживання
V. Система контролю та звітності щодо виконання
Програми
Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання заходів щодо
підтримки учасників бойових дій - мешканців смт Устинівка.
Виконавцями програми є:
- виконавчий комітет Устинівської селищної ради;
- комунальне підприємство «Комунальник»;
- громадські організації ветеранів.
Внесення змін до Програми здійснюється за пропозиціями виконавчих органів
селищної ради, погодженими з іншими її виконавцями.

____________________

Додаток
до Програми соціального захисту учасників
бойових дій - мешканців смт Устинівка
затвердженої рішенням Устинівської
селищної ради від 23.12.2016р. № 205

Заходи
щодо реалізації Програми соціального захисту учасників бойових дій – мешканців смт Устинівка на 2017 рік
№
п/п

1

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

Виконавці

Затверджено на
2016/2017
рік

2

3

4

5

Фінансове забезпечення (тис. грн.), в
тому числі за рахунок
Держав Облас- Селищно Інших
-ного
ного
го
джерел
бюдже бюдже бюджету фінанту
ту
сування
6
7
8
9

Результат
впровадження

10

1. Організаційно-правове забезпечення
1.1

Брати участь у створенні та
функціонуванні постійно діючого
консультативного органу з питань
координації надання соціальної підтримки
учасникам АТО, членам їх сімей,
громадянам , які переїхали в з місць
проведення АТО в смт Устинівка для
тимчасового проживання

2017р.

виконавчий комітет
селищної ради

-

1.2

Використовувати в роботі єдиний реєстр
осіб та обліку одержувачів послуг і
допомог, наданих з бюджетів усіх рівнів та
інших джерел фінансування
Визначати соціально-побутові потреби
учасників бойових дій, громадян, які
переїхали в з місць проведення АТО в
смт Устинівка для тимчасового
проживання (заповнення соціального
паспорта)

2017

виконавчий комітет
селищної ради

-

2017

виконавчий комітет
селищної ради
спільно з
управлінням
соціального захисту
населення в
Устинівському
районі,

-

1.3

-

-

-

Забезпечення координації
роботи
з
надання
соціальної
підтримки
учасникам АТО та членам
їх сімей

-

-

-

-

Моніторинг
стану
соціальної підтримки

-

-

-

-

Задоволення
соціальнопобутових
потреб
учасників бойових дій

1.4

Надавати безоплатну правову допомогу
щодо захисту порушених прав учасників
бойових дій та членів їх сімей

2017

Спеціалістюрисконсульт
селищної
ради

-

-

-

-

-

Наданння
сім'ям
юридичних консультацій
та роз'яснень, юридичний
супровід

1.5

Налагодити співпрацю з благодійними,
волонтерськими, та іншими організаціями
з метою залучення позабюджетних коштів
для надання грошової і натуральної
допомоги сім'ям загиблих (постраждалих)
під час проведення АТО, які її потребують
Висвітлювати в засобах масової
інформації заходи, спрямованих на
підтримку учасників бойових дій та їх
сімей
Облаштування та впорядкування алеї
Слави для почесних поховань і загиблих
(померлих) військовослужбовців на
центральному кладовищі смт Устинівка

-2017

виконавчий комітет
селищної ради
спільно з
депутатським активом

-

-

-

-

-

Поліпшення
матеріального стану та
побутових умов сімей
загиблих (постраждалих)
учасників АТО

2017

Виконавчий комітет
селищної ради

-

-

-

-

-

Отримання інформації про
стан реалізації заходів
Програми

2017

Виконавчий комітет,
КП «Комунальник»

-

-

-

Увічнення пам'яті
загиблих померлих)
військовослужбовців

1.6

1.7

2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей
2.1

2.2

2.3

Забезпечення пільговим харчуванням
вихованців дошкільного навчального
закладу смт Устинівка сімей учасників
АТО, сімей загиблих та громадян , які
переїхали в з місць проведення АТО в
смт Устинівка для тимчасового
проживання
Забезпечення першочергового охоплення
дітей учасників АТО позашкільною
освітою
Виплата одноразової на оздоровлення та
щорічної матеріальних допомог
Учасникам бойових дій у розмірах та
строках, визначених селищною радою

2017

Устинівська селищна
рада,
дошкільний
навчальний заклад

-

-

-

Поліпшення соціального
захисту сімей

2017

Виконком у взаємодії
з відділом освіти

-

-

-

Поліпшення соціального
захисту сімей

2017

Відділ бух обліку та
звітності

Секретар селищної ради

80.0

Л.П.Омельченко

Поліпшення соціального
захисту сімей

