ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Новомиргородської районної ради від
12 листопада 2014 року № 418
(в редакції рішення Новомиргородської районної ради
2015 року №
VІІ. Напрями реалізації та заходи Програми
Очікуваний
Орієнтовні
результат
обсяги
фінансування
(вартість),
тис.грн..
1
2
3
4
5
6
7
РОЗДІЛ І. Соціальна підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників антитерористичної операції,
військовослужбовців і поранених учасників АТО
Соціальний захист
До 15
Управління
Не потребує
Не потребує
Забезпечення
1.
Розроблення із
листопада
соціального захисту
належного
залученням
населення
соціального
громадських
2014 року
захисту,
райдержадміністрації
організацій в
медичного,
установленому порядку
культурного,
районної комплексної
освітнього
програми соціальної
обслуговування
підтримки сімей
військовослужбо
загиблих учасників
вців і сімей
антитерористичної
операції,
загиблих
учасників
військовослужбовців і

№
з/п

Перелік заходів
Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

поранених учасників
АТО та вшанування
пам'яті загиблих на
2014 – 2015 роки

2.

3.

4.

2014 - 2020
Надання одноразової
матеріальної допомоги
сім'ям загиблих та
поранених учасників
АТО згідно з порядком,
розробленим
райдержадміністрацією:
сім»ям загиблих –
10000 грн.;
поранених – 5000 грн.
Виявлення та облік
2014 - 2020
членів сімей загиблих
учасників АТО, які
потребують поліпшення
житлових умов, але не
перебувають на
квартирному обліку

Поліпшення житлових
умов учасників АТО та
членів їх сімей, які
цього потребують

2014 - 2020

антитерористичн
ої операції,
поранених
учасників АТО.
Вшанування
пам»яті загиблих
учасників АТО
Матеріальна
підтримка членів
сімей загиблих
та поранених
учасників АТО

Органи місцевого
самоврядування
району

Бюджети
органів
місцевого
самоврядування

В межах
бюджетних
призначень

Виконкоми міської,
селищної та сільських
рад, районний
військовий комісаріат,
управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,

Не потребує

Не потребує

Обстеження
житлових умов
членів сімей
загиблих
учасників АТО

Виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

Державний
бюджет,
бюджети,
органів

В межах
бюджетних
призначень із
залученням

Поліпшення
житлових умов
учасників АТО
та членів їх

5.

6.

7.

2014 - 2020
Забезпечення
учасникам АТО 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), особистого
селянського
господарства
Встановлення
2014 - 2020
додаткових до
передбачених
законодавством пільг
учасникам бойових дій
та членам сімей
загиблих в АТО
Забезпечення
2014 - 2020
безкоштовним

Управління
Держземагенства у
Новомиргородському
районі, виконкоми
міської, селищної та
сільських рад

місцевого
самоврядування,
кошти не
бюджетних
джерел
Не потребує

коштів не
бюджетних
джерел

сімей

Не потребує

Поліпшення
майнового стану
учасників АТО,
членів сімей
загиблих
(соціально –
побутових умов)

Виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

Бюджети
органів
місцевого
самоврядування

В межах
бюджетних
призначень

Соціальний
захист сімей
загиблих та
учасників
бойових дій

Управління
соціального захисту

Районний
бюджет,

2016 р. – 25,2
2017 р. – 33,6

Поліпшення
соціального

8.

9.

організованим
відпочинком влітку в
таборах з денним
перебуванням на базі
навчальних закладів
дітей шкільного віку,
батьки яких загинули
або є учасниками АТО
2014 - 2020
Забезпечення
безкоштовним
харчуванням учнів 1 – 4
класів загальноосвітніх
навчальних закладів –
дітей загиблих під час
проведення АТО.
Одноразовим
харчування – учнів 5 –
11 класів

населення
бюджети органів
райдержадміністрації,
місцевого
відділ освіти
самоврядування
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

2018 р. – 34,5
2019 р. – 36,6
2020 р. – 40,5

захисту сімей
загиблих та
учасників АТО

Районний
Відділ освіти
бюджет,
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
бюджети органів
селищної та сільських
місцевого
самоврядування
рад

1 – 4 класи:
2016 р. – 50,4
2017 р. – 69,3
2018 р. – 94,5
2019 р. – 95,6
2020 р. – 97,1
5 – 11 класи:
2016 р. – 22,5
2017 р. – 31,5
2018 р. – 45,0
2019 р. – 46,2
2020 р. – 47,1

Поліпшення
соціального
захисту сімей
загиблих та
учасників АТО

Забезпечення
безкоштовним
триразовим
харчуванням
вихованців дошкільних
навчальних закладів з
числа дітей
військовослужбовців,
які загинули під час

Відділ освіти
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

2016 р. – 49,5
2017 р. – 66,0
2018 р. – 67,5
2019 р. – 69,3
2020 р. – 70,0

Поліпшення
соціального
захисту сімей
загиблих та
учасників АТО

2014 - 2020

Бюджети
органів
місцевого
самоврядування,
районний
бюджет

проведення АТО або є
учасниками
антитерористичної
операції
10.
Звільнення дітей
учасників 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.
11.
Першочергове
влаштування до
дошкільних навчальних
закладів дітей
дошкільного віку, один з
батьківвійськовослужбовців
яких знаходиться або
загинув у зоні АТО

2014-2020

Відділ освіти
райдержадміністрації,
відділ культури,
туризму і культурної
спадщини
райдержадміністрації,
відділ молоді та
спорту
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

Не потребує

Не потребує

Соціальний
захист сімей
загиблих та
учасників
бойових дій

2014-2020

Відділ освіти
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

Не потребує

Не потребує

Поліпшення
соціального
захисту сімей
загиблих та
учасників АТО

Надання психологічної
допомоги сім'ям
загиблих та учасникам
АТО, а також
працівникам
підприємств, установ,
організацій, які
залучались до
забезпечення
проведення АТО.
13.
Створення
Координаційного
центру допомоги
військовослужбовцям,
які зазнали поранень у
ході АТО, членам їх
сімей та сім'ям загиблих
військовослужбовців.

2014-2020

РТМО
“Новомиргородське”,
громадські організації
(за згодою)

Не потребує

Не потребує

Психологічна
реабілітація

2014

Відділ інформаційної
діяльності,
комунікацій з
громадскістю та
організаційної роботи
апарату
райдержадміністрації

Не потребує

Не потребує

Розгляд питання щодо
присвоєння навчальним
закладам імен загиблих
за незалежність і
територіальну цілісність
України героїв
15.
Надання безоплатної
правової допомоги
щодо захисту прав
постраждалих, членів

2014-2020

Відділ освіти
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

Не потребує

2014-2020

Новомиргородське
районне управління
юстиції у
Кіровоградській

Бюджети
органів
місцевого
самоврядування,
районний
бюджет
Не потребує

Координація
допомоги
військовослужбо
вцям, які зазнали
поранень у ході
АТО, членам їх
сімей та сім»ям
загиблих
військовослужбо
вців
Вшанування
пам»яті загиблих
героїв, учасників
АТО

12.

14.

Не потребує

Правова
допомога

сімей загиблих під час
проведення АТО.
16.

Надання комплексу
соціальних послуг
сім'ям
військовослужбовців,
загиблих і поранених
учасників АТО.

2014-2020

17.

Надання допомоги
сім'ям загиблих
учасників АТО та
померлих в результаті
поранення в організації
та проведенні похорону.

2014-2020

18. Налагодження співпраці
з громадськими,
благодійними,
волонтерськими,
релігійними,

2014-2020

області, виконкоми
міської, селищної та
сільських рад
Новомиргородський
районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Кіровоградської
області, виконкоми
міської, селищної та
сільських рад

В межах
Районний
бюджетних
бюджет,
бюджети органів призначень
місцевого
самоврядування

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

Виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

Бюджети
органів
місцевого
самоврядування

Виявлення
гуманізму та
співчуття сім'ям
загиблих
учасників АТО

Відділ інформаційної
діяльності,
комунікацій з
громадськістю та
організаційної роботи

Не потребує

В межах
бюджетних
призначень із
залученням
коштів
небюджетних
джерел
Не потребує

Залучення
гуманітарної
допомоги

міжнародними
організаціями з метою
залучення коштів з
небюджетних джерел
для надання грошової і
натуральної допомоги
сім'ям загиблих
(постраждалих) під час
проведення АТО, які її
потребують.
19.
Надання необхідної
допомоги у
працевлаштуванні,
сприяння у професійній
підготовці,
перепідготовці,
підвищенні кваліфікації,
залучення до участі у
громадських та
тимчасових роботах.
20.

Надання безоплатної
кваліфікованої
медичної допомоги
військовослужбовцям і
пораненим учасникам
АТО медичними
закладами первинного
рівня, організація
роботи виїзних

райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

2014-2020

2014-2020

Районний центр
зайнятості

В межах бюджетних призначень

Медичне обслуговування
Районний
РТМО
бюджет
“Новомиргородське”,
КЗ “Центр первинної
медико – санітарної
допомоги”

В межах
бюджетних
призначень

Сприяння
соціалізації
громадян, які
зазнали
стресових
впливів

Поліпшення
індикативних
показників
здоров’я

21.

22.

23.

спеціалізованих
діагностичних,
консультаційних,
стоматологічних
бригад.
Здійснення заходів
щодо безкоштовної
диспансеризації
військовослужбовців і
поранених учасників
АТО, членів їх сімей.
Забезпечення
позачергового
санаторно-курортного
лікування дітейінвалідів та дітей із
сімей учасників АТО в
разі наявності
медичних показань.
Систематичне
висвітлення у засобах
масової інформації
стану виконання
заходів даної
Програми.

2014-2020

КЗ “Центр первинної
медико – санітарної
допомоги”

Районний
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

РТМО
Державний
В межах
“Новомиргородське”,
бюджет
бюджетних
КЗ “Центр первинної
призначень
медико – санітарної
допомоги”, управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
РОЗДІЛ ІІ. Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО
Не потребує
Не потребує
2014-2020
Відділ інформаційної
діяльності,
комунікацій з
громадськістю та
організаційної роботи
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад
2014-2020

Поліпшення
індикативних
показників
здоров’я

Поліпшення
індикативних
показників
здоров’я дітей із
сімей учасників
АТО

Поінформованіс
ть населення
про виконання
заходів даної
Програми

24.

25.

Увічнення пам'яті про загиблих героїв в зоні АТО
Бюджети
В межах
2014-2020
Виконкоми міської,
бюджетних
селищної та сільських
органів
місцевого
призначень із
рад
самоврядування
залученням
коштів не
бюджетних
джерел

Встановлення на
території населених
пунктів району
пам’ятних знаків,
меморіальних дошок
загиблим в АТО
українським
військовослужбовцям.
Збереження історичної пам'яті про земляків-героїв – учасників АТО
Створення у музейних, 2014-2020
Відділ культури,
Не потребує
Не потребує
бібліотечних закладах
туризму та культурної
тематичних виставок,
спадщини
експозицій, у тому
райдержадміністрації,
числі фотовиставок,
виконкоми міської,
присвячених героїзму
селищної та сільських
учасників АТО.
рад

26.

Забезпечення
безоплатного
відвідування закладів
культури членами сімей
загиблих учасників
АТО.

27.

Організація зустрічей
учнів, студентів з
учасниками
антитерористичної

Відділ культури,
Не потребує
туризму та культурної
спадщини
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад
Патріотичне виховання молодого покоління
2014-2020
Відділ освіти
Не потребує
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
2014-2020

Увічнення
пам'яті про
загиблих героїв

Підвищення
рівня
патріотизму
серед населення

Не потребує

Підвищення
рівня
патріотизму
серед населення

Не потребує

Виховання
патріотизму у
дітей та молоді

28.

29.

операції та
волонтерами, які
надають їм допомогу.
Проведення лінійок та
уроків пам’яті, засідань
за круглим столом,
конференцій, лекцій,
виховних годин, бесід,
вечорів, виставок
малюнків та інших
тематичних заходів,
присвячених
вшануванню пам’яті
захисників, які віддали
життя за незалежність
України.
Вирішення питання
щодо розширення кола
учнів, які вивчають
курс “Захист
Вітчизни”.

рад

2014-2020

Відділ освіти
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

Не потребує

Не потребує

Виховання
патріотизму у
дітей та молоді

Виховання
патріотизму у
дітей та молоді,
готовності
захищати
Батьківщину
РОЗДІЛ ІІІ. Соціальна адаптація демобілізованих учасників антитерористичної операції
2014-2020

Відділ освіти
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

В межах бюджетних призначень на
галузь “Освіта”

Соціальний супровід, медична реабілітація, соціальна адаптація, психологічна реабілітація, професійна підготовка
(перепідготовка) демобілізованих учасників
30.
Забезпечення
Постійно
Відділ інформаційної
Не потребує
Не потребує
Можливість
функціонування
діяльності,
отримання
телефонної “гарячої
комунікацій з
необхідної
лінії” за принципом
громадськістю та
інформації та

“єдиного вікна” для
надання інформації
щодо медичної
допомоги,
психологічної
реабілітації, соціальної
та професійної
адаптації
демобілізованим
учасникам АТО на
Сході України, членам
сімей загиблих воїнів
31. Організація сімейного
відпочинку
демобілізованих
військовослужбовців,
які проходили службу в
районах проведення
АТО, та членів їх сімей
( один з членів сім’ї та
діти до 18 років) на
базах відпочинку
згідно з Порядком,
розробленим
облдержадміністрацією

організаційної роботи
райдержадміністрації,
Новомиргородський
районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Кіровоградської
області

2015- 2020

Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
райдержадміністрації
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

консультацій з
питань
медичної
допомоги,
психологічної
реабілітації,
соціальної та
професійної
адаптації в
максимально
стислі терміни
Обласний
бюджет

В межах
бюджетних
призначень на
відповідний рік

Відпочинок
демобілізовани
х
військовослужб
овців, які
проходили
військову
службу в
районах
проведення
антитерористич
ної операції, та
членів їх сімей
(один з членів
сім’ї та діти
до18 років) на
базах
відпочинку

Забезпечення
позачергово санаторно
– курортного лікування
дітей-інвалідів та дітей
із сімей учасників АТО
в разі наявності
медичних показань
33.
Проведення
диспансеризації
звільнених у запас
(демобілізованих)
військовослужбовців, з
визначенням
диспансерних груп,
психолого –
терапевтичних груп та
взяття їх на облік
34. Залучення громадських
та волонтерських
організацій для
організації медико –
психологічної
реабілітації
військовослужбовців,
які брали участь в АТО
32.

35.

Забезпечення
розповсюдження
інформації про

2014 - 2020

РТМО
“Новомиргородське”

Державний
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

Поліпшення
індикативних
показників
здоров»я дітей
із сімей
учасників АТО

2015 - 2020

РТМО
“Новомиргородське”,
КЗ “Центр первинної
медико – санітарної
допомоги”

Районний
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

2015 - 2020

РТМО
“Новомиргородське”,
КЗ “Центр первинної
медико – санітарної
допомоги”

Не потребує

Не потребує

2014 - 2020

Управління
економічного
розвитку, торгівлі,

Поліпшення
індикативних
показників
здоров»я
звільнених у
запас
(демобілізовани
х)
військовослужб
овців
Залучення всіх
джерел для
ефективної
організації
медико –
психологічної
реабілітації
військовослужб
овців, які брали
участь в АТО
Поінформовані
сть суб’єктів
підприємницьк

В межах бюджетних призначень

можливість та форми
отримання фінансової
допомоги на
впровадження бізнес –
проектів суб’єктам
підприємницької
діяльності, які є
учасниками АТО та
членам їх сімей
36.
Вивчення за місцем
проживання потреб
учасників
антитерористичної
операції та їх сімей і
визначення видів
соціальної допомоги,
яких вони потребують
(складання соціального
паспорта потреб
учасника
антитерористичної
операції)
37. Здійснення психолого –
педагогічного
супроводу дітей
шкільного віку із сімей
учасників
антитерористичної
операції
38. Надання методичної та

ої діяльності
про можливість
фінансової
допомоги

інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації

2015 - 2020

Районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах
бюджетних
призначень

Конкретизація
видів
соціальної
допомоги, яких
потребують
учасники
антитерористич
ної операції та
члени їх сімей

2015 - 2020

Відділ освіти
райдержадміністрації

Не потребує

Не потребує

Сприяння
соціалізації
дітей, які
зазнали
стресових
впливів

2015 - 2020

Управління

Державний

В межах

Позачергове

практичної допомоги в
оформленні необхідних
документів для
подальшого
безкоштовного
протезування
(ортезування),
забезпечення іншими
видами технічних та
інших засобів
реабілітації, на підставі
направлень, виданих
управлінням
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
39. Сприяння поновленню
на попередньому місці
роботи
демобілізованих
військовослужбовців,
які проходили
військову службу в
районах проведення
антитерористичної
операції
40.
Сприяння
працевлаштуванню
громадян з числа
учасників

соціального захисту
населення
райдержадміністрації

бюджет

бюджетних
призначень

забезпечення
технічними та
іншими
засобами
реабілітації

2015 - 2020

Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

Не потребує

Не потребує

Повернення
громадян до
продуктивної
праці

2015 - 2020

Районний центр
зайнятості, виконкоми
міської, селищної та
сільських рад

Фонд
загальнообов
’язкового
державного

В межах
кошторисних
призначень

Повернення
громадян до
продуктивної
праці

41.

антитерористичної
операції
зареєстрованих і
районній службі
зайнятості, в тому
числі шляхом
залучення їх до
започаткування
підприємницької
діяльності шляхом
виплати допомоги по
безробіттю одноразово
для організації власної
справи
Сприяння підвищенню
зацікавленості
роботодавців у
працевлаштуванні на
нові робочі місця в
пріоритетних видах
економічної діяльності
безробітних з числа
учасників
антитерористичної
операції, шляхом
надання компенсації
фактичних витрат
роботодавцям на
сплату єдиного внеску
на загальнообов

соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

2015 - 2020

Районний центр
зайнятості, виконкоми
міської, селищної та
сільських рад

Фонд
загальнообов’
язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

В межах
кошторисних
призначень

Збереження та
відтворення
мотивації до
праці

’язкове державне
страхування у
визначеному Кабінетом
Міністрів України
порядку
42.
Забезпечення
залучення до
тимчасової зайнятості
громадян з числа
учасників
антитерористичної
операції, які
звернулись за
соціальними
послугами до служби
зайнятості, шляхом
організації та
проведення
громадських та інших
робіт тимчасового
характеру
43. Забезпечення надання
профорієнтаційних
послуг, спрямованих у
виборі або зміні
професії, виду трудової
діяльності, підвищення
конкурентоспроможнос
ті громадян на ринку
праці громадянам з

2015 - 2020

Районний центр
зайнятості, виконкоми
міської, селищної та
сільських рад

Фонд
загальнообов
’язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

В межах
кошторисних
призначень

Збереження та
відтворення
мотивації до
праці,
забезпечення
тимчасової
зайнятості,
поліпшення
матеріального
становища

2015 - 2020

Районний центр
зайнятості

Не потребує

Не потребує

Повернення
громадян до
продуктивної
праці

числа учасників
антитерористичної
операції, які
звернулися до центру
зайнятості району
44.
Забезпечення
підвищення
конкурентоспроможнос
ті зареєстрованих
безробітних громадян з
числа учасників
антитерористичної
операції на ринку праці
відповідно до вимог
сучасного виробництва
та сфери послуг
шляхом організації
професійного навчання
під конкретні
замовлення
роботодавців
45. Організація закладами
культури район
культурно –
мистецьких та
інформаційно –
просвітницьких заходів
для демобілізованих
військовослужбовців,
які проходили

2015 - 2020

Районний центр
зайнятості

2015 - 2020

Відділ культури,
туризму та культурної
спадщини
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

Фонд
загальнообов
’язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

В межах
кошторисних
призначень

Підвищення
рівня
конкурентоспро
можності
зареєстрованих
безробітних
громадян з
числа учасників
антитерористич
ної операції

В межах бюджетних призначень на
галузь “ Культура”

Сприяння
соціалізації
громадян, які
проходили
військову
службу в
районах
проведення
антитерористич

46.

47.

військову службу в
районах проведення
антитерористичної
операції, та членів їх
сімей
Сприяння висвітленню
через друковані та
електронні засоби
масової інформації,
інформаційні Інтернет
– видання питань
соціального і
правового
забезпечення
учасників
антитерористичної
операції, поранених,
інвалідів війни, членів
родин загиблих
учасників АТО
Проведення
інформаційно –
роз»яснювальної
роботи на відповідних
територіях щодо
інформування осіб, які
постраждали під час
виконання обов’язків
військової служби
(службових обов’

ної операції

2015 - 2020

Відділ інформаційної
діяльності,
комунікацій з
громадськістю та
організаційної роботи
райдержадміністрації,
управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
виконкоми міської,
селищної та сільських
рад

Не потребує

Не потребує

Формування
суспільного
діалогу

2015 - 2020

Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
районний військовий
комісаріат, виконкоми
міської, селищної та
сільських рад,
Новомиргородський
районний центр

Не потребує

Не потребує

Поінформовані
сть
демобілізовани
х
військовослужб
овців, які
проходили
військову
службу в
районах

язків), та членів їх
сімей, а також членів
сімей загиблих
військовослужбовців і
працівників
правоохоронних
органів про їх права та
гарантії реалізації
таких прав в Україні

соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Кіровоградської
області

__________________________________________

проведення
АТО, та членів
їх сімей

