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Районна комплексна цільова програма підтримки учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на
2016-2017 роки (далі – Програма)
1. Загальні положення
Програма підготовлена на виконання Рішення 41 сесії обласної Ради 6
скликання від 29.09.2015 №936 «Про обласну комплексну цільову програму
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей, а також
сімей загиблих Вінничан під час подій, які відбулися 31 серпня 2015 року біля
Верховної Ради України та інших верств населення, які потребують соціального
захисту на 2015-2017 роки», відповідно до Бюджетного кодексу України,
Сімейного кодексу України, Законів України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року № 3551, «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року № 875, «Про
соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 року № 2195, «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні» від 16.12.1993 року № 3721, «Про статус і соціальний захист громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №
796, «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей» від 20.12.1991 № 2011, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року
№ 2402, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 року
№ 2342, «Про соціальну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 року № 2811,
«Про соціальні послуги» від 19.06.2003 року № 966, «Про поховання та
похоронну справу» від 10.07.2003 року № 1102, Постанов Кабінету Міністрів
України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження порядку призначення та
виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги» (із
змінами), від 14.02.2007 №228 «Про порядок виплати та розміри грошових
компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та
транспортне обслуговування», Указу Президента України від 18.03.2015 №150
«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №359-р
«Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної
реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції» та
голови облдержадміністрації від 19.03.2015 №163 «Про соціальний супровід,
організацію реабілітації, надання пільг учасникам антитерористичної операції,
в тому числі демобілізованим, інших законодавчих актів України
2. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Основними завданнями і напрямками роботи органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування є реалізація державної політики у питаннях
соціального захисту населення;
підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їхніх сімей, а також сімей загиблих та померлих, та інших
верств населення.
Станом на 01.12.2015 у районі проживає 38,2 тис.чол. До Єдиного
державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги,

включено 13153 особи, з яких: 93 - інваліди війни, 259 учасників бойових дій, в
т.ч. 131 учасник антитерористичної операції, 659 учасників війни, 191 членів
сімей загиблого(померлого) ветерана війни; 3780 діти війни, 2221 особи з
інвалідністю, з них 136 – діти – інваліди, 168 особи, постраждалі від аварії на
ЧАЕС, 455 багатодітних сімей, в яких проживає 1491 дитина.
Незважаючи на те, що протягом останніх років значно активізована робота
центральних органів влади та органів виконавчої влади на місцях щодо
поліпшення становища дітей, створення умов для їх гармонійного розвитку,
діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування у районі проживають.
Загальна кількість дитячого населення у районі щороку зменшується. Станом
на 01.12.2015 на обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації
перебуває 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з як
их: 19 – діти-сироти, 41 – діти, позбавлені батьківського піклування. Слід
відмітити, що загальна кількість дітей вказаної категорії зростає за рахунок
дітей, позбавлених батьківського піклування – так званих соціальних сиріт, які
стали ними при живих батьках. Соціальні сироти становлять – 68,3 % до
загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У 2015 році значно збільшилась кількість дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах (з 23 до 41).
Суспільно-політична ситуація в Україні (проведення Антитерористичної
операції (далі – АТО) в східних областях України зумовлює значне збільшення
кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх
життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.
Виникла необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам
АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули або постраждали
під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансовоматеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх потреб у
соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.
Заходи, що здійснюються на державному рівні, не дають змоги повною
мірою розв’язувати існуючі проблеми. Через низький рівень пенсійного
забезпечення, значне зростання цін на товари першої необхідності, продукти
харчування, зменшення доступності медичних послуг, значна частина громадян
цієї категорії перебувають у складних життєвих обставинах, потребують
додаткової матеріальної допомоги.
Рішенням 34 сесії Іллінецької районної ради 6 скликання від 13.01.2015
року №632 « Про районний бюджет на 2015 рік» передбачено здійснювати
виплату компенсації фізичним особам, яка надається відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження
Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги» та покриття витрат на її поставку, за рахунок коштів
місцевих бюджетів.
Пунктом 23 рішення 31сесії обласної ради 6 скликання від 16.01.2015
№805 «Про обласний бюджет на 2015 рік» визначено, що в першому кварталі
2015 року відшкодування з обласного бюджету на пільгове медичне
обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; компенсаційні виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт,
техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на
встановлення телефонів інвалідам I і II груп; відшкодування витрат на

поховання учасників бойових дій та інвалідів війни буде здійснюватись в 100
відсотковому обсязі з обласного бюджету. В наступних кварталах поточного
року відшкодування здійснювати в розмірі 50 відсотків з обласного бюджету та
50 відсотків з інших місцевих бюджетів. В зв’язку із цим, рекомендовано
передбачити кошти на ці виплати у місцевих бюджетах.
Станом на 01.12.2015 року на обліку в управлінні праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації перебуває 3260 одержувачів різних
видів державних допомог та компенсацій, за призначенням житлових субсидії
звернулось 7391 сімей.
Майже кожен другий житель району потребує отримання тих чи інших
соціальних послуг. Разом з тим, категорія соціально-незахищених верств
населення має тенденцію до збільшення.
З розвитком соціальних відносин змінюються вимоги до якості та рівня
ефективності соціальної допомоги, соціального обслуговування всіх пільгових
категорій населення. Вирішення завдань соціального захисту з мінімальними
вартісними витратами, з необхідною точністю й достовірністю та в установлені
строки неможливе без застосування сучасних засобів оргтехніки та
канцелярського приладдя. Для забезпечення ефективної роботи, надання
своєчасних та якісних послуг, сприяння зі сторони органів місцевого
самоврядування, а саме: у виділенні коштів місцевих бюджетів на виконання
заходів щодо покращення соціального обслуговування населення району.
Більшість членів громадських об'єднань району є соціально незахищені
верстви населення, які першочергово потребують фінансової підтримки.
Програмою передбачено надання такої підтримки громадським організаціям,
які працюють у напрямку соціальної підтримки та адаптації ветеранів війни та
праці, воїнів-інтернаціоналістів, громадян, які постраждали від наслідків
Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції, інвалідів,
на статутну діяльність.
Виконання заходів Програми сприятиме підтриманню належного
морально-психологічного стану членів сімей учасників АТО, дасть змогу
розширити перелік послуг та додатково виділити кошти для забезпечення
виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення
ветеранів війни і праці, інвалідів, дітей війни, інших соціальних груп населення,
що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної
підтримки, здійснити максимальне охоплення та оперативне призначення
адресної державної допомоги, пільг, житлових субсидій, компенсацій.
3.Мета Програми
Метою Програми є поглиблення співпраці органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, громадських організацій району для
забезпечення соціальної підтримки окремих категорій громадян Іллінецького
району, надання їм різних видів адресних державних допомог та компенсацій,
забезпечення доступності соціальних послуг, підвищення якості та
ефективності їх надання, а також для вирішення невідкладних питань
організаційно-правового,
матеріально-технічного
та
інформаційного
забезпечення.

Вжиття передбачених цією Програмою заходів дозволить зменшити
соціальну напругу, позитивно вплине на матеріальний стан окремих категорій
громадян.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки
виконання Програми
Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених розділом 2
Програми, є:
підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції;
надання адресної допомоги окремим категоріям громадян (порядок
надання адресної допомоги окремим категоріям громадян Іллінецького району
у Додатку2;
призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги;
виплата компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;
відшкодування витрат, пов’язаних з похованням учасників бойових дій
та інвалідів війни;
покращення соціального та медичного захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
вдосконалення системи соціального обслуговування громадян;
забезпечення повної доступності будівель, споруд закладів та установ
соціальної направленості для людей з обмеженими фізичними можливостями;
підтримка організацій та установ, що надають соціальні послуги
ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам;
надання фінансової підтримки громадським організаціям для здійснення
статутної діяльності;
підвищення рівня поінформованості населення з питань соціального
захисту;
забезпечення дотримання державних та конституційних прав дітей;
реалізація права дітей на сімейне виховання, насамперед, біологічними
батьками або в прийомних сім′ях, дитячих будинках сімейного типу, в сім’ях
опікунів;
здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними
закладами, ігровими залами, комп’ютерними клубами нормативно-правових
актів щодо порядку відвідуваннями їх дітьми, заборони продажу алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, пропаганди насилля та жорстокості;
проведення роботи, пов’язаної із запобіганням вчинення правопорушень
дітьми, здійснення правового виховання;
забезпечення соціальними послугами та підтримкою сімей, дітей та
молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Категорії громадян, на яких поширюється дія Програми: учасники
антитерористичної операції, у тому числі, демобілізовані; їх сім’ї, сім’ї
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, ветерани, інваліди,

пенсіонери, громадяни, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи; одинокі непрацездатні громадяни; багатодітні сім’ї; одинокі,
малозабезпечені матері; діти-сироти;
діти, позбавлені батьківського
піклування; діти, які перебувають у складних життєвих обставинах; хворі, які
потребують довготривалого та/або дороговартісного лікування; постраждалі
внаслідок надзвичайної ситуації, інші соціальні групи населення, що
перебувають у складних життєвих обставинах.
Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при
формуванні показників районного бюджету.
Для забезпечення реалізації Програми, передбачається в установленому
законодавством порядку залучення благодійних внесків та гуманітарної
допомоги.
З метою системного аналізу реалізації Програми буде проводитись
щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.
Термін дії Програми: 2016 – 2017 роки.

5. Напрями діяльності і заходи Програми
№
п/п

Перелік заходів програми

1

2

Термін
виконан
ня
заходу

Виконавці

3

4

Джерела
фінансува
ння

5

Орієнтовні обсяги
фінансування (тис.грн.)
Всього

2016
рік

2017
рік

6

7

8

Очікуваний
результат

9

1.Підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей
1.1 Надання учасникам АТО та членам їх

2016- Центральна районна лікарня, Не
Не
Не
Не
сімей
комплексних
медичних, 2017 комунальний заклад «Центр потребує потребує потребує потребує
психологічних та соціальних послуг
роки первинної
медико-санітарної допомоги»
районної ради,
управління
праці та соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
виконкоми міської, селищної,
сільських рад

1.2 Виділення

земельних ділянок для
індивідуального будівництва та ведення
особистого селянського господарства
особам, які беруть (брали) участь в АТО
та членам сімей загиблих (померлих)
осіб, які брали участь в АТО (відповідно
до діючого законодавства).
1.3 Проведення
обстеження
сімей
демобілізованих
військовослужбовців,
які проходили військову службу в
районах проведення антитерористичної
операції, за місцем проживання, надання
їм соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу за потребою.

20162017
роки

20162017
роки

Підвищення
рівня
соціального
захисту,
поліпшення
соціальнопсихологічного
мікроклімату в
родинах сімей
постраждалих
(загиблих,
Відділ Держгеокадастру в Не
Не
Не
Не
померлих)
Іллінецькому
районі потребує потребує потребує потребує учасників
Вінницької області,
антитерористич
виконавчі комітети міської,
ної
операції,
селищної
професійна
та сільських рад
реабілітація та
повернення до
Районний центр cоціальних Не
Не
Не
Не
зайнятості
служб для сім’ї, дітей та потребує потребує потребуєпотребує демобілізованих
молоді, виконавчі комітети
учасників АТО
міської,
селищної
та сільських рад, районний

1.4 Виконання

Програми
забезпечення 2016житлом учасників антитерористичної 2017
операції та членів їх сімей відповідно до роки
законодавства.

Управління
райдержадміністрації:
фінансове,
праці
та
соціального
захисту
населення, виконавчі комітети
міської,
селищної
та сільських рад

разі У разі У разі
Державн У
потреби потреби потреби
ий
бюджет
Районни
й
бюджет
Місцеві
бюджет
и

1.5 Надання

демобілізованим учасникам
АТО, які перебувають на обліку в службі
зайнятості,
інформаційних
та
консультативних послуг, пов’язаних з
працевлаштуванням,
послуг
з
професійної орієнтації з метою вибору
виду діяльності, професії, місця роботи
відповідно до наявної кваліфікації, знань,
професійних
інтересів,
нахилів,
здібностей, з урахуванням побажань
щодо умов праці та потреб ринку праці.
1.6 Соціальна
та професійна адаптації
учасників антитерористичної операції
(крім військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку) шляхом надання
освітніх послуг

1.7 Надання

20162017
роки

Районний центр зайнятості

В межах
коштів,
передбач
ених на
фінансув
ання цих
заходів

В
межах
коштів,
передба
чених
на
фінансу
вання
цих
заходів

В
межах
коштів,
передба
чених
на
фінансу
вання
цих
заходів

20162017
роки

Державний В межах
Управління праці та
коштів,
соціального захисту населення бюджет
передбач
райдержадміністрації, відділ
ених на
освіти райдержадміністрації

В
межах
коштів,
передба
чених
на
фінансу
вання
цих
заходів

В
межах
коштів,
передба
чених
на
фінансу
вання
цих
заходів

200,0

200,0

одноразової
матеріальної 2016допомоги сім’ям загиблих(померлих) та 2017
поранених
учасників:
сім’ям роки
загиблих(померлих) –5000 грн.;
поранених – 2000 грн.; сім’ям,
у яких один із членів сім’ї виконує
обов’язки в зоні АТО - 500 грн.

Кошти
фонду
загальнооб
ов’язкового
державного
соціального
страхуванн
я України
на випадок
безробіття

фінансув
ання цих
заходів

Управління
райдержадміністрації:
фінансове, праці та
соціального захисту населення

Районний 400,0
бюджет

У разі
міський, потреби
селищний,
сільські
бюджети

У разі
У разі
потреби потреби

1.8

Забезпечення
оздоровлення
та 2016відпочинку дітей, один з батьків яких 2017
загинув, постраждав, бере або брав роки
безпосередню участь у проведенні
антитерористичної операції

Виконавчі комітети міської,
селищної
та сільських рад

Місцеві У разі
бюджети потреби

У разі
У разі
потреби потреби

В межах
В межах
Обласний В межах
2016- Управління
виділеного
виділеного
виділеного
бюджет
членам сімей загиблих учасників 2017
райдержадміністрації:
фінансування фінансування фінансування
антитерористичної
операції
для роки
фінансове, праці та
компенсації за пільговий проїзд
соціального захисту населення Місцеві
У разі
У разі
У разі
бюджети
(з розрахунку 200 грн. щомісячно на
потреби потреби потреби
одну особу)
1 1.10 Безоплатне харчування у шкільних та 2016- Виконавчі комітети міської,
Місцеві У разі
У разі
У разі
дошкільних навчальних закладів дітей 2017
селищної
бюджети потреби потреби потреби
учасників антитерористичної операції та роки
та сільських рад
дітей
загиблих
учасників
антитерористичної операції.
2.Забезпечення соціальних гарантій окремих категорій населення

1.9 Надання соціальної грошової допомоги

2.1

Надання адресної допомоги окремим 2016категоріям
громадян
Іллінецького 2017
району
роки

Управління праці та
Районний
соціального захисту населення бюджет
райдержадміністрації, районна
рада

2.2

Виплата компенсації фізичним особам, 2016які надають соціальні послуги хворим, 2017
які не здатні до самообслуговування і роки
потребують
постійної
сторонньої
допомоги

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації, міська,
селищна, сільські ради

2.3

2.4

Виплата компенсації інвалідам на 2016- Управління праці та
бензин,
ремонт,
технічне 2017 соціального захисту населення
обслуговування
автомобілів
та роки райдержадміністрації
транспортне обслуговування інвалідів

Надання допомоги на поховання 2016- Управління праці та
інвалідів війни та учасників бойових 2017 соціального захисту населення

500,0

250,0

250,0

міський,
селищний,
543,0
сільські
бюджети

263,0

280,0

Обласний
бюджет

В межах
виділеного
фінансуван
ня

В межах
виділеного
фінансуван
ня

В межах
виділеного
фінансуван
ня

Районний
бюджет

32,6

15,8

16,8

Обласний
бюджет

В межах
В межах
В межах
виділеного виділеного
виділеного
фінансування фінансування фінансування

Поліпшення
соціальнопобутового та
матеріального
становища
окремих
категорій
населення

дій
виконавцю
волевиявлення роки
померлого або особі, яка зобов’язалася
поховати померлого
2.5

Забезпечити
надання матеріальної
допомоги ветеранам до Дня Перемоги,
Міжнародного дня людей похилого
віку та Дня Ветерана, особам з
інвалідністю до Міжнародного дня
інвалідів

2.6

Надавати
матеріальну
допомогу
учасникам бойових дій з числа воїнів–
інтернаціоналістів,
учасників
антитерористичної операції до Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та Дня
захисника України

райдержадміністрації

Щороку Виконкоми міської, селищної,
до 9
сільських рад
травня
до 1
жовтня,
до 3
грудня
Управління
райдержадміністрації:
фінансове, праці та
соціального захисту
населення; виконкоми міської,
селищної, сільських рад

Районний
бюджет

25,0

12,5

12,5

80,0

40,0

40,0

міський,
селищний,
сільські
бюджети

Районний
бюджет
міський,
селищний,
сільські
бюджети

3.Підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
В межах В межах
3.1 Пільгове
медичне
обслуговування 2016- Управління
праці
та Обласний
бюджет
виділено виділено
громадян, які постраждали внаслідок 2017
соціального захисту населення
го
го
Чорнобильської катастрофи
роки
райдержадміністрації,
фінансув фінансув
Іллінецька центральна районна
лікарня, комунальний заклад районний
«Центр первинної медико- бюджет
санітарної допомоги» районної
ради
3.2 Надання одноразової матеріальної допомоги 2016- Управління праці та соціального районний
вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть 2017 захисту
населення бюджет
яких
пов‘язана
з
Чорнобильською роки райдержадміністрації
катастрофою(потреба
коштів
може
змінюватись в залежності від кількості осіб, з
розрахунку 50% від мінімальної заробітної
плати, що склалась на 1 січня бюджетного
року на одну особу)

ання

ання

В межах
виділено
го
фінансув
ання

75,2

37,6

37,6

14,237

6,237

8,0

Покращення
соціального та
медичного
захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3.3 Надання одноразової матеріальної
допомоги учасникам ліквідації аварії на
ЧАЕС

20162017
роки

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

30,0

15,0

15,0

4.Вдосконалення системи соціального обслуговування громадян
4.1 Створення
та
матеріально-технічне 2016- Управління праці та
У разі
У разі
забезпечення мобільних Центрів у 2017 соціального захисту населення
потреби потреби
міський,
селищній, сільських радах з метою роки райдержадміністрації,
селищний
надання послуг щодо оформлення
виконкоми міської, селищної,
та сільські У разі
документів для призначення адресних
сільських рад
потреби
бюджети
державних допомог, пільг, житлових
субсидій, компенсацій.

4.2 Для забезпечення виконання постанови 2016- Управління праці та
Районний, 40,0
20,0
20,0
Кабінету
міністрів
України
від 2017 соціального захисту населення міський,
28.02.2015 №106 «Про удосконалення роки райдержадміністрації,
селищний
порядку надання житлових субсидій»
виконкоми міської, селищної,
та сільські
виділити з місцевих бюджетів кошти для
сільських рад
бюджети
посилення матеріально-технічної бази
управління праці та соціального захисту
населення
РДА,
придбання
та
проведення поточного
ремонту і
технічного
обслуговування
комп’ютерної техніки та для вирішення
питання забезпечення канцелярським
приладдям, витратними матеріалами
необхідними
для
сталого
функціонування техніки, друку бланків
та повідомлень
5.Створення належних умов для підтримки одиноких, непрацездатних громадян та збереження їх здоров'я
5.1 Охопити обслуговуванням відділення 2016- Комунальний заклад (далі )
Не
Не
Не
Не
соціальної
допомоги
вдома 2017 «Територіальний центр
потребує потребує потребує потребує
територіального центру соціального роки соціального обслуговування
обслуговування (надання соціальних
Іллінецької районної ради»
послуг)
усіх
інвалідів,
одиноких

Забезпечення
якісно нового
рівня надання
соціальних
послуг.
Максимальне
охоплення та
оперативне
призначення
адресних
державних
допомог, пільг,
житлових
субсидій,
компенсацій.

Забезпечення
державних
гарантій щодо
рівного доступу
до соціальних

непрацездатних громадян похилого віку,
які його потребують
5.2 Продовжити виявлення та оформлення 2016до будинків інтернатів області та 2017
стаціонарного відділення для постійного роки
або
тимчасового
проживання
територіального
центру
одиноких
непрацездатних
громадян, інвалідів, ветеранів війни та
праці

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації, КЗ
«Територіальний центр
соціального обслуговування
Іллінецької районної ради»

Не
потребує

Фінансове управління
райдержадміністрації, КЗ
«Територіальний центр
соціального обслуговування
Іллінецької районної ради»
Фінансове управління
райдержадміністрації, КЗ
«Територіальний центр
соціального обслуговування
Іллінецької районної ради»

Районний
бюджет

20,0

10,0

10,0

Районний
бюджет

20,0

10,0

10,0

20162017
роки

КЗ «Територіальний центр
соціального обслуговування
Іллінецької районної ради»,
виконкоми міської та
сільських рад

Не
потребує

Не
Не
Не
потребує потребує потребує

5.6 Забезпечити
пункт
прокату 2016«Територіальний центр соціального 2017
обслуговування Іллінецької районної роки
ради» технічними засобами пересування
та реабілітації

КЗ «Територіальний центр
соціального обслуговування
Іллінецької районної ради»

Не
потребує

Не
Не
Не
потребує потребує потребує

5.3 Передбачити кошти для
надання
транспортних послуг інвалідам –
візочникам
та
виготовлення
інформаційних буклетів щодо послуг
служби перевезення інвалідів на візках
5.4 Систематично проводити обстеження
матеріально-побутових
умов
проживання
інвалідів,
одиноких
непрацездатних громадян з метою
виділення цій категорії населення
гуманітарної та матеріальної допомоги
5.5 Проводити благодійні акції з метою
залучення
додаткових
коштів
та
натуральної допомоги для надання
різних видів
адресної соціальної
допомоги малозабезпеченим верствам
населення

20162017
роки

20162017
роки

Не
Не
Не
потребує потребує потребує

послуг особам,
які їх
потребують.

5.7 Залучити до волонтерського руху 2016громадські,
релігійні,
молодіжні 2017
організації для надання допомоги роки
одиноким непрацездатним громадянам
похилого віку та інвалідам різних
категорій

Управління праці та
районний У разі
У разі
У разі
соціального захисту
бюджет
потреби потреби потреби
населення, фінансове
управління
райдержадміністрації, КЗ
«Територіальний центр
соціального обслуговування
Іллінецької районної ради»,
6.Створення безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями

6.1 Забезпечення
повної
доступності 2016будівель, споруд закладів та установ 2017
соціальної направленості для людей з роки
обмеженими фізичними можливостями;

Відділ містобудування,
архітектури, житловокомунального господарства та
цивільного захисту;
управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації,міська,
селищна та сільські ради
Відділ містобудування,
архітектури, житловокомунального господарства та
цивільного захисту;
управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

районний У разі
бюджет потреби

7.1 Забезпечувати
проведення 2016профілактичних оглядів ветеранів війни 2017
і праці, інших громадян похилого віку, роки
інвалідів з метою раннього виявлення
захворювань

Центральна районна лікарня,
комунальний заклад «Центр
первинної
медико-санітарної допомоги»
районної ради

Не
потребує

Забезпечення ветеранів війни, праці, 2016інвалідів ліками за
пільговими 2017
7.2 рецептами
для
амбулаторного роки
лікування,
зубопротезуванням
та
слухопротезуванням

Центральна районна лікарня,
комунальний заклад «Центр
первинної
медико-санітарної допомоги»
районної ради

У разі
У разі
потребипотреби

Забезпечення
рівного доступу
осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями до
об’єктів
соціального,
житлового,
Не
Не
Не
Не
потребує потребує потребує потребує громадського
призначення та
інженернотранспортної
інфраструктури
району.

6.2 Забезпечення контролю за врахуванням 2016потреб осіб з обмеженими фізичними 2017
можливостями при будівництві нових, роки
проведенні реконструкції та капітальних
ремонтів існуючих об’єктів соціальної
інфраструктури,
житлового
та
громадського призначення з метою
створення безбар’єрного середовища
7.Соціально-медичне обслуговування інвалідів, ветеранів війни та інших громадян похилого віку

Не
Не
Не
Покращення
потребує потребує потребує соціального та
медичного
захисту
ветеранів війни і
праці, інших
громадян
В межах
В межах В межах В межах
похилого віку,
фінансуван фінансу фінансу фінансу
осіб з
ня,
вання, вання, вання,
інвалідністю
передбаче передба передба передба
ного на ці ченого ченого ченого

заходи

на ці
заходи

на ці
заходи

на ці
заходи

В межах
фінансу
вання,
передба
ченого
на ці
заходи

В межах
фінансу
вання,
передба
ченого
на ці
заходи

В межах
фінансу
вання,
передба
ченого
на ці
заходи

7.3 Забезпечення
надання
медичної 2016допомоги в умовах стаціонарних 2017
відділень Іллінецької ЦРЛ ветеранів роки
війни, праці, інвалідів, учасників АТО

Центральна районна лікарня

В межах
фінансуван
ня,
передбаче
ного на ці
заходи

7.4 Проведення робіт з благоустрою 2016населених пунктів, порядкування місць 2017
поховань воїнів - визволителів, воїнів – роки
інтернаціоналістів, ремонт і реставрація
пам'ятних знаків, відновлення табличок
на будинках, в яких проживають
ветерани війни.

Виконавчі комітети міської,
селищної
та сільських рад, керівники
підприємств,
організацій, установ,
ветеранські
організації.

У разі
потреби

Не
Не
Не
потребує потребує потребує

Надання
ветеранам
допомоги
в 2016проведенні оранки та культивації 2017
присадибних ділянок, ремонту житла, роки
забезпечення твердим паливом та
7.5 скрапленим
газом,
встановлення
телефонів та надання інших необхідних
послуг.

Виконавчі комітети міської,
селищної
та сільських рад, керівники
підприємств,
організацій, установ

Не
потребує

Не
Не
Не
потребує потребує потребує

Направлення осіб з інвалідністю до
центрів професійної реабілітації для
7.6 навчання за різними професіями з
метою
підвищення
конкурентоспроможності на ринку праці
даної категорії населення;
Виявлення та організація процесу
соціальної
реабілітації
дітей
з
7.7 інвалідністю у Центрах соціальної
реабілітації дітей за вибором батьків та
згідно медичних показань.

20162017
роки

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Не
потребує

Не
Не
Не
потребує потребує потребує

20162017
роки

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Не
потребує

Не
Не
Не
потребує потребує потребує

8.Підтримка громадських організацій Іллінецького району, діяльність яких спрямована на соціальний захист різних верств населення
8.1

Надання фінансової підтримки
громадським організаціям для
здійснення статутної діяльності, в т.ч.:

20162017
роки

Фінансове управління
райдержадміністрації

районний
бюджет

198,0

99,0

99,0

8.1.1 Районна рада організації ветеранів
України

20162017
роки

Фінансове управління
райдержадміністрації

районний
бюджет

108,0

54,0

54,0

8.1.2 Районна організація інвалідів ВВвійни
та Збройних сил України

20162017
роки

Фінансове управління
райдержадміністрації

районний
бюджет

20,0

10,0

10,0

8.1.3 Районна організація ветеранів
Афганістану (воїнів –
інтернаціоналістів)

20162017
роки

Фінансове управління
райдержадміністрації

районний
бюджет

20,0

10,0

10,0

8.1.4 Районна організація ВГО «Союз
Чорнобиль України».

20162017
роки

Фінансове управління
райдержадміністрації

районний
бюджет

20,0

10,0

10,0

8.1.5 ГО «Спілка учасників АТО та
ветеранів інших бойових дій»

20162017
роки

фінансове управління
райдержадміністрації

районний
бюджет

20,0

10,0

10,0

8.1.6 ГО «Надія інвалідів»

20162017
роки

фінансове управління
райдержадміністрації

районний
бюджет

10,0

5,0

5,0

Поглиблення
співпраці з
громадськими
організаціями в
питаннях
соціального
захисту
населення

9. Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах
9.1.

Забезпечення ведення обліку дітей, які
залишилися без батьківського
піклування; дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
дітей, що перебувають у складних
життєвих обставинах

20162017
роки

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Не
потребує

Не
Не
Не
Захист прав та
потребує потребує потребує законних
інтересів дітей

9.2.

Забезпечення ведення обліку кандидатів
в усиновлювачі, опікуни/піклувальники,
прийомні батьки, батьки-вихователі

20162017
роки

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Не
потребує

9.3.

Забезпечення функціонування Єдиної
інформаційно-аналітичної системи
«Діти»

20162017
роки

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

районний
бюджет

27,0

25,0

2,0

9.4.

Проведення святкових заходів до
Міжнародного Дня захисту прав дітей

20162017
роки

Служба у справах дітей; відділ районний
бюджет
освіти; сектор культури і
туризму райдержадміністрації;
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді

20,0

10,0

10,0

9.5.

Відзначення новорічних та різдвяних
свят

20162017
роки

Служба у справах дітей, відділ районний
бюджет
освіти, сектор культури і
туризму райдержадміністрації,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді

20,0

10,0

10,0

9.6. Відзначення в районі Дня усиновлення

20162017
роки

Служба у справах дітей,
сектор культури і туризму
райдержадміністрації

районний
бюджет

10,0

5,0

5,0

9.7.

20162017
роки

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
Іллінецьке відділення
Гайсинського відділу
національної поліції ГУНП у
Вінницькій області,
виконкоми сільських,
селищної, міської рад

Не
потребує

Проведення перевірок умов утримання
та виховання дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах

Не
Не
Не
потребує потребує потребує

Активізація
національного
усиновлення

Не
Не
Не
Своєчасне
потребує потребує потребує виявлення дітей
та надання їм
допомоги

9.8.

Вжиття заходів адміністративного та
громадського впливу стосовно осіб, які
не виконують свої обов’язки з
виховання дітей, втягують
неповнолітніх до злочинної та іншої
протиправної діяльності, пияцтва,
проституції, наркоманії

20162017
роки

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
Іллінецьке відділення
Гайсинського відділу
національної поліції ГУНП у
Вінницькій області,
виконкоми сільських,
селищної, міської рад

Не
потребує

Не
Не
Не
Захист прав та
потребує потребує потребує законних
інтересів дітей

10. Запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та скоєнню правопорушень неповнолітніми. Запобігання дитячій
бездоглядності, безпритульності та скоєнню правопорушень неповнолітніми
10.1

Проведення профілактичних рейдів
«Сім’я», «Вокзал», «Діти вулиці»,
«Вечірнє місто, село», «Урок»,
«Комп’ютерний клуб».

20162017
роки

Служба у справах дітей, відділ
освіти райдержадміністрації,
Іллінецьке відділення
Гайсинського відділу національної поліції ГУНП у
Вінницькій області, районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

районний
бюджет

10.2.

Проведення профілактичної роботи з
батьками, які не виконують виховних
функцій, з метою усунення факторів,
наявність яких унеможливлює
утримання дітей в сім’ї

20162017
роки

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
виконкоми міської, селищної
та сільських рад, районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Не
потребує

10.3.

Виявлення дітей, які не навчаються та
вжиття заходів щодо здобуття ними
освіти

20162017
роки

Служба у справах дітей, відділ
освіти райдержадміністрації,
Іллінецьке відділення
Гайсинського відділу національної поліції ГУНП у
Вінницькій області,
виконкоми міської, селищної
та сільських рад

Не
потребує

30,0

15,0

15,0

Своєчасне
виявлення дітей
та надання їм
допомоги

Не
Не
Не
Зменшення
потребує потребує потребує кількості
батьків, яких
позбавлено
батьківських
прав,
притягнуто до
відповідальності
Не
Не
Не
Своєчасне
потребує потребує потребує виявлення дітей
та надання їм
допомоги

10.4

11.1

11.2

Проведення просвітницької та
роз’яснювальної роботи серед батьків
та членів сімей, де виникає реальна
загроза вчинення насильства щодо
дитини в сім’ї, або було вчинено
насильство в сім’ї, про права, заходи і
послуги, якими вони можуть
скористатись

20162017
роки

Не
Не
Не
Зменшення
потребує потребує потребує кількості
батьків, яких
позбавлено
батьківських
прав,
притягнуто до
відповідальності
11. Забезпечення соціальними послугами та підтримкою сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах
Проведення оцінки потреб дитини та 2016її сім’ї. Здійснення соціального
2017
супроводу сімей/осіб, які перебувають в роки
складних життєвих обставинах.,
Обстеження сімей/осіб, яким
призначена допомога при народженні
дитини, які знаходяться на обліку РЦ як
такі, що перебувають у складних
життєвих обставинах.
Здійснення соціального
супроводження прийомних сімей,
дитячих будинків сімейного типу

Загальний обсяг ресурсів

20162017
роки

Служба у справах дітей, відділ
освіти райдержадміністрації,
виконкоми міської, селищної
та сільських рад, районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Не
потребує

Районний центр
соціальних служб для
сім ’ї, дітей та молоді

районний
бюджет

6,0

3,0

3,0

Задоволення потреб
сімей/осіб. Зменшення
кількості сімей, в яких
існує загроза вилучення
дітей, в результаті наданих
послуг

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

районний
бюджет

6,0

3,0

3,0

Створення та підтримка
позитивного соціальнопсихологічного клімату в
сім’ї, підготовка дитини до
виходу з прийомної сім’ї,
дитячого будинку
сімейного типу.

всього

2097,04 1050,14 1046,9

обласний бюджет
районний бюджет
інші місцеві бюджети

1554,04 787,14
543,0

263,0

766,9
280,0

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання
Програми здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми
сільських рад, установи, що є учасниками Програми здійснюють аналіз стану
реалізації Програми і надають інформацію про її виконання управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації один раз на рік – до 15 січня
року, наступного за звітним.
Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації
узагальнює надану інформацію та інформує голову районної державної
адміністрації та постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального захисту
населення, зайнятості та роботи з ветеранами один раз на рік – до 25 січня року,
наступного за звітним.

Заступник голови районної ради

В.Швець

Додаток 1 до Програми
затвердженої рішенням 3 сесії
районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №19

Ресурсне забезпечення районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на
2016-2017 роки
тис.грн.
Обсяг коштів,
2016 рік
які пропонується
залучити на
виконання
програми
1
2
1050,14
Обсяг ресурсів
всього, в тому
числі:
обласний бюджет

2017 рік

Всього витрат на виконання
програми

3

4

1046,9

2097,04

районний бюджет

787,14

766,9

1554,04

інші місцеві
бюджети

263,0

280,0

543,0

Заступник голови районної ради

В.Швець

Додаток
2
до
Програми
затвердженої рішенням
3 сесії
районної ради 7 скликання від
17.12.2015 року №19

Порядок
надання адресної допомоги окремим категоріям громадян
Іллінецького району
Адресна допомога надається ветеранам, інвалідам, пенсіонерам, учасникам
антитерористичної операції, сім’ям учасників АТО, які опинились в складній
ситуації, одиноким непрацездатним громадянам, дітям-сиротам, багатодітним
сім’ям, одиноким і малозабезпеченим матерям, переміщеним особам, хворим, які
потребують довготривалого або дороговартісного лікування, постраждалим
внаслідок надзвичайної ситуації.
Для надання допомоги подаються такі документи: заява, довідка з місця
проживання про склад сім'ї; акт обстеження матеріально-побутових умов
заявника; довідка медичного закладу;
ксерокопія паспорта, довідка про
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті).
Розгляд заяв про надання адресної допомоги окремим категоріям громадян та
її розмір визначається головою райдержадміністрації, головою районної ради,
про що видається відповідне розпорядження.
Розмір адресної допомоги окремим категоріям громадян не повинен
перевищувати 500,00 грн. Для проведення дорогого вартісного лікування та
протезування, а також постраждалим від надзвичайних ситуацій (пожежа,
затоплення) та інших випадків, розмір допомоги встановлюється за
рекомендацією районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень
громадян при райдержадміністрації, в залежності від наявності фінансових
ресурсів районного бюджету.
Адресна допомога надається не частіше ніж один раз на рік.

Заступник голови районної ради

В.Швець

