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ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від

грудня 2018 року

№
м.Новомиргород

Про внесення змін та доповнень до
районної комплексної програми
соціальної підтримки сімей загиблих ,
учасників антитерористичної
операції, військовослужбовців і пранених
учасників АТО та вшанування
пам’яті загиблих на 2014 – 2020 роки
Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”,
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”, Указом Президента України від 18 березня 2015 року
№150 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції”, рішенням Кіровоградської обласної ради від
21 вересня 2018 року № 538 “Про внесення змін та доповнень до обласної
комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей,
сімей загиблих учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності та
вшанування пам’яті загиблих на 2014 – 2020 роки”, з метою створення в районі
сприятливих соціально-побутових, медичних умов для реалізації додаткових
соціальних гарантій учасникам 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 операції Об’єднаних сил (далі – ООС), членів їх сімей,
членів сімей загиблих учасників 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 рішень
обласної ради, з числа мешканців Новомиргородського району (далі – учасникидобровольці):

районна рада
ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни та доповнення до районної комплексної програми
соціальної підтримки соціальної підтримки сімей загиблих, учасників
антитерористичної операції, військовослужбовців і пранених учасників АТО та
вшанування пам’яті загиблих на 2014 – 2020 роки затвердженої рішенням сесії
Новомиргородської районної ради від 12 листопада 2014 року №418, в редакції
рішення сесії Новомиргородської районної ради від 25 грудня 2015 року № 16
(далі – Програма), а саме:
1) назву Програми викласти у такій редакції:
“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, учасниківдобровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного
суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2016 – 2020
роки;
2) внести зміни до Програми, виклавши їх у новій редакції (додоється).
2. Рекомендувати:
1) районній державній адміністрації здійснити організаційні заходи з
реалізації програми та передбачити видатки на фінансування заходів програми
у межах асигнувань по розпорядниках коштів, які задіяні в реалізації програми;
2) виконавчим комітетам міської, селищної та сільських ррад внести зміни і
доповнення у відповідні місцеві програми, а також під час затвердження та
уточнення місцевих бюджетів передбачити кошти на їх фінансування.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань праці, соціального захисту та охорони здоров’я.

Голова районної ради

С.СОВЕНКО

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 2016 – 2020 роки
(назва програми)
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3.
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Програма затверджена:
Рішенням районної ради від 12 листопада
2014року №418 в редакції від 25 грудня
2015 року №16
Ініціатор розроблення програми

Управління соціального
захисту
населення
Новомиргородської
райдержадміністрації
Дата, номер і назва розпорядження голови Розпорядження голови від 17 листопада
райдержадміністрації про розроблення 2014року р. № 251-р «Про підготовку районної
комплексної програми соціальної підтримки
програми
сімей загиблих учасників антитерористичної
операції, військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих
на 2014-2015 роки»
Управління
соціального
захисту
Розробник програми
населення
Новомиргородської
райдержадміністрації
Спів розробник програми
Управління соціального
захисту
Відповідальний виконавець програми
населення
Новомиргородської
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту
Учасники програми
населення
Новомиргородської
райдержадміністрації
2014 -2020 роки
Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
Державний, обласний, районний, місцеві
участь у виконанні програми (для
бюджети
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього,
у тому числі:
кошти районного бюджету
кошти місцевих бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування програми

Відповідно до бюджетних призначень

Державний, обласний, районний, місцеві
бюджети

Розробник програми
Начальник управління

Н.Сушко

