УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 68
5 сесія 7 скликання

11 березня 2016 року

Про внесення змін до 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
Розглянувши звернення начальника управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації Бурдельної Л.П. від
08.02.2016 року №328/04 щодо внесення змін до 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, враховуючи рекомендацію постійної
комісії районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної
культури, спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та
роботи з ветеранами від 18.02.2016 року та керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту на 20162017 роки, а саме:
1.1. Розділ 5 «Напрями діяльності і заходи Програми» викласти у новій
редакції (додається).
1.2. Доповнити Районну комплексну цільову програму підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району додатком 7 «Порядок використання коштів для
надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій з числа
воїнів-інтернаціоналістів, учасників антитерористичної операції, а також
учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС» (додається).

1.3. Додаток 1 «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» викласти у новій редакції:
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання програми
1
Обсяг ресурсів всього,
в тому числі:

2016 рік

2017 рік

Всього витрат на виконання програми

2
1171,74

3
1173,30

4
2345,04

районний бюджет

908,74

893,30

1802,04

інші місцеві бюджети

263,0

280,0

543,0

обласний бюджет

1.4. Підпункт 1.2. пункту 1 «Загальні положення» додатку №3 «Порядок
надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної
операції та їх сім’ям» Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, викласти у новій редакції, а саме:
Порядок визначає умови та основні організаційно-правові засади надання
одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів районного бюджету
сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (далі - АТО);
пораненим (травмованим, контуженим) учасникам АТО або їх сім’ям; сім’ям
мобілізованих учасників АТО, які опинились в скрутній ситуації.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури,
спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з
ветеранами (Колосенко О.Д.).
Голова районної ради

С. Загороднюк

2

Додаток №1
до рішення 5 сесії
районної ради 7скликання від
11.03.2016 року №68

5. Напрями діяльності і заходи Програми
№
п/п

Перелік заходів програми

1

2

Термін
викона
ння
заходу
3

Виконавці

4

Джерела
фінансув
ання

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 сімей

2016комплексних медичних, психологічних та 2017
соціальних послуг
роки

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

Центральна районна лікарня, Не
комунальний
заклад «Центр потребує
первинної
медико-санітарної
допомоги»
районної
ради,
управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, виконкоми
міської, селищної, сільських рад

20162017
роки

Відділ
Держгеокадастру
в Не
Іллінецькому районі Вінницької потребує
області,
виконавчі
комітети
міської,
селищної
та сільських рад

20162017
роки

Районний
центр
cоціальних Не
служб для сім’ї, дітей та молоді, потребує
виконавчі
комітети
міської,
селищної
та сільських рад, районний

3

Не
потребує

Не
Не
потребує потребує

Підвищення
рівня
соціального
захисту,
поліпшення
соціальнопсихологічног
о мікроклімату
в
родинах
Не
Не
Не
потребує потребує потребує сімей
постраждалих
(загиблих,
померлих)
учасників
антитерористи
Не
Не
Не
потребує потребує потребує чної операції,
професійна
реабілітація та
повернення до
зайнятості

супроводу за потребою.
1.4 Виконання Програми забезпечення житлом

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

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

Державн
ий
бюджет

демобілізован
У
разі У
разі У
разі их учасників
потреби
потреби
потреби АТО

Районний
бюджет
Місцеві
бюджети

1.5 Надання демобілізованим учасникам АТО,

2016які перебувають на обліку в службі 2017
зайнятості,
інформаційних
та роки
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 2016учасників антитерористичної операції (крім 2017
військовослужбовців, звільнених у запас роки
або відставку) шляхом надання освітніх
послуг

1.7 Надання

одноразової
матеріальної 2016допомоги сім’ям загиблих (померлих) 2017
учасників
АТО – 5000 (п’ять тисяч) роки
гривень;
пораненим
(травмованим,
контуженим) учасникам АТО або їх сім’ям
– 5000 (п’ять тисяч) гривень; сім’ям
мобілізованих
учасників
АТО,
які
опинились в скрутній ситуації, – 500

Районний центр зайнятості

Управління праці та соціального
захисту населення
райдержадміністрації, відділ
освіти райдержадміністрації

Управління
райдержадміністрації: фінансове,
праці та соціального захисту
населення

4

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

В межах
коштів,
передбаче
них на
фінансува
ння цих
заходів

В межах
коштів,
передбаче
них на
фінансува
ння цих
заходів

В межах
коштів,
передбаче
них на
фінансува
ння цих
заходів

Державни В межах
й бюджет коштів,
передбаче
них на
фінансува
ння цих
заходів
Районний 400,0
бюджет
У разі
потреби
міський,
селищний,
сільські
бюджети

В межах
коштів,
передбаче
них на
фінансува
ння цих
заходів
200,0

В межах
коштів,
передбаче
них на
фінансува
ння цих
заходів
200,0

У разі
потреби

У разі
потреби

(п’ятсот) гривень. Порядок
допомоги у додатку 3.

надання

1.8 Забезпечення оздоровлення та відпочинку

Виконавчі комітети міської,
селищної
та сільських рад

Місцеві
бюджети

1.9 Надання соціальної грошової допомоги

Управління
райдержадміністрації: фінансове,
праці та соціального захисту
населення

Обласний В межах
бюджет виділеного
фінансуван
Місцеві
ня
бюджети

2016дітей, один з батьків яких загинув, 2017
постраждав, бере або брав безпосередню роки
участь у проведенні антитерористичної
операції
2016членам
сімей
загиблих
учасників 2017
антитерористичної
операції
для роки
компенсації за пільговий проїзд
(з розрахунку 200 грн. щомісячно на одну
особу). Порядок надання допомоги у
додатку 5.

1.10 Безоплатне харчування

у шкільних та 2016дошкільних навчальних закладів дітей 2017
учасників антитерористичної операції та роки
дітей загиблих учасників нтитерористичної
операції.

Виконавчі комітети міської,
селищної
та сільських рад

Місцеві
бюджети

У разі
потреби

У разі
потреби

У разі
потреби

В межах
виділеного
фінансуван
ня

В межах
виділеного
фінансуван
ня

48,0

21,6

26,4

У разі
потреби

У разі
потреби

У разі
потреби

2.Забезпечення соціальних гарантій окремих категорій населення
2.1 Надання адресної допомоги окремим

2016категоріям
громадян
Іллінецького 2017
району. Порядок надання допомоги у роки
додатку 2.

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

5

500,0

250,0

250,0

Поліпшення
соціальнопобутового та
матеріального

2.2 Виплата компенсації фізичним особам,

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

міський,
селищний,
сільські
бюджети

2.3 Виплата

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Обласний В межах В межах В межах
бюджет
виділено виділено виділено
го фінан го фінан го фінан

2016які надають соціальні послуги хворим, 2017
які не здатні до самообслуговування і роки
потребують
постійної
сторонньої
допомоги.
Порядок
використання
коштів у додатку 4.
компенсації інвалідам на 2016бензин,
ремонт,
технічне 2017
обслуговування
автомобілів
та роки
транспортне обслуговування інвалідів.
Порядок використання коштів у
додатку 4.

2.4 Надання

допомоги на поховання 2016інвалідів війни та учасників бойових 2017
дій
виконавцю
волевиявлення роки
померлого або особі, яка зобов’язалася
поховати померлого. Порядок надання
допомоги у додатку 4.

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

543,0

263,0

280,0

сування сування сування

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Щорок Виконкоми міської, селищної,
у
сільських рад
до 9
травня
до 1
жовтня,
до 3
грудня

6

Районний
бюджет

32,6

15,8

16,8

Обласний
бюджет

В межах
виділено
го
фінансув
ання

В межах
виділено
го
фінансу
вання

В межах
виділено
го
фінансу
вання

Районний
бюджет

25,0

12,5

12,5

міський,
селищний,
сільські
бюджети

становища
окремих
категорій
населення

2.6 Надавати

матеріальну
допомогу
Управління
Районний 80,0
40,0
учасникам бойових дій з числа воїнів–
райдержадміністрації:
бюджет
інтернаціоналістів,
учасників
фінансове, праці та
антитерористичної операції до Дня
соціального захисту
міський,
вшанування учасників бойових дій на
населення; виконкоми міської, селищний,
території інших держав та Дня
селищної, сільських рад
сільські
захисника
України.
Порядок
бюджети
використання коштів у додатку 7.
3.Підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
3.1 Пільгове
В
В
медичне обслуговування 2016- Управління
праці
та Обласний
бюджет
межах
межах
громадян, які постраждали внаслідок 2017
соціального захисту населення
виділен
виділен
Чорнобильської катастрофи
роки
райдержадміністрації,
Іллінецька центральна районна
лікарня, комунальний заклад
«Центр первинної медикорайонний
санітарної допомоги» районної
бюджет
ради
3.2 Надання
одноразової
матеріальної 2016допомоги вдовам (вдівцям) померлих 2017
громадян, смерть яких пов‘язана з роки
Чорнобильською
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). Порядок використання коштів у

Управління
праці
та районний
соціального захисту населення бюджет
райдержадміністрації

додатку 4.

7

40,0

ого
фінансу
вання

ого
фінансу
вання

В
межах
виділен
ого
фінансу
вання

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. Порядок використання
коштів у додатку 7.

20162017
роки

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

районний
бюджет

30,0

15,0

15,0

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

4.1 Створення

4.2 Для забезпечення виконання постанови 2016-

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

Районний, 240
міський,
селищний
та сільські
бюджети

120

120

Кабінету
міністрів
України
від 2017
28.02.2015 №106 «Про удосконалення роки
порядку надання житлових субсидій»
виділити з місцевих бюджетів кошти для
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
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Забезпечення
якісно нового
рівня надання
соціальних
послуг.
Максимальне
охоплення та
оперативне
призначення
адресних
державних
допомог, пільг,
житлових
субсидій,
компенсацій.

5.1 Охопити

обслуговуванням відділення
соціальної
допомоги
вдома
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг)
усіх
інвалідів,
одиноких
непрацездатних громадян похилого віку,
які його потребують
5.2 Продовжити виявлення та оформлення
до будинків інтернатів області та
стаціонарного відділення для постійного
або
тимчасового
проживання
територіального
центру
одиноких
непрацездатних
громадян, інвалідів, ветеранів війни та
праці

20162017
роки

Комунальний заклад (далі )
«Територіальний центр
соціального обслуговування
Іллінецької районної ради»

Не
потребує

20162017
роки

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

Не
потребує

5.3 Передбачити

20162017
роки

Фінансове управління
райдержадміністрації, КЗ
«Територіальний центр
соціального обслуговування
Іллінецької районної ради»
Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації, КЗ
«Територіальний центр
соціального обслуговування
Іллінецької районної ради»
КЗ «Територіальний центр
соціального обслуговування
Іллінецької районної ради»,
виконкоми міської та
сільських рад

Районний
бюджет

20,0

10,0

10,0

Районний
бюджет

20,0

10,0

10,0

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
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Не
потребує

Не
Не
Не
Забезпечення
потребує потребує потребує державних
гарантій щодо
рівного
доступу до
соціальних
послуг особам,
які їх
Не
Не
Не
потребує потребує потребує потребують

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

5.7 Залучити

до волонтерського руху 2016- Управління праці та
районний У разі
У разі
У разі
громадські,
релігійні,
молодіжні 2017
соціального захисту
бюджет
потреби потреби потреби
організації для надання допомоги роки
населення, КЗ
одиноким непрацездатним громадянам
«Територіальний центр
похилого віку та інвалідам різних
соціального обслуговування
категорій
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;

6.2 Забезпечення контролю за врахуванням

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
У разі
У разі
Забезпечення
бюджет
потреби потреби потреби 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.

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
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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
Не
Не
Не
Покращення
потребує 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
на ці
на ці
заходи заходи заходи

7.2 Забезпечення ветеранів війни, праці,

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

7.3 Забезпечення

Центральна районна лікарня

В межах
фінансуван
ня,
передбаче
ного на ці
заходи

7.4 Проведення

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

Не
Не
Не
Не
потребує потребує потребує потребує

7.5 Надання

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

Не
Не
Не
Не
потребує потребує потребує потребує

2016інвалідів ліками за
пільговими 2017
рецептами
для
амбулаторного роки
лікування,
зубопротезуванням
та
слухопротезуванням

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

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.
ветеранам
допомоги
в 2016проведенні оранки та культивації 2017
присадибних ділянок, ремонту житла, роки
забезпечення твердим паливом та
скрапленим
газом,
встановлення
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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

телефонів та надання інших необхідних
послуг.

організацій, установ

7.6 Направлення осіб з інвалідністю до

2016- Управління праці та
Не
Не
Не
Не
центрів професійної реабілітації для 2017
соціального захисту населення потребує потребує потребує потребує
навчання за різними професіями з роки
райдержадміністрації
метою
підвищення
конкурентоспроможності на ринку праці
даної категорії населення
7.7 Виявлення та організація
процесу 2016- Управління праці та
Не
Не
Не
Не
соціальної
реабілітації
дітей
з 2017
соціального захисту населення потребує потребує потребує потребує
інвалідністю у Центрах соціальної роки
райдержадміністрації
реабілітації дітей за вибором батьків та
згідно медичних показань.
8.Підтримка громадських організацій Іллінецького району, діяльність яких спрямована на соціальний захист різних верств населення
8.1

Надання фінансової підтримки
2016громадським організаціям для
2017
здійснення статутної діяльності, в т.ч.: роки

Районна державна
адміністрація

районний
бюджет

198,0

99,0

99,0

8.1.1

Районна рада організації ветеранів
України

20162017
роки

Районна державна
адміністрація

районний
бюджет

108,0

54,0

54,0

8.1.2

Районна організація інвалідів
ВВвійни та Збройних сил України

20162017
роки

Районна державна
адміністрація

районний
бюджет

20,0

10,0

10,0

8.1.3

Районна організація ветеранів
Афганістану (воїнів –
інтернаціоналістів)

20162017
роки

Районна державна
адміністрація

районний
бюджет

20,0

10,0

10,0
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Поглиблення
співпраці з
громадськими
організаціями в
питаннях
соціального
захисту
населення

8.1.4

Районна організація ВГО «Союз
Чорнобиль України».

20162017
роки

Районна державна
адміністрація

районний
бюджет

20,0

10,0

10,0

8.1.5

ГО «Спілка учасників АТО та
ветеранів інших бойових дій»

20162017
роки

Районна державна
адміністрація

районний
бюджет

20,0

10,0

10,0

20162017
роки

Районна державна
адміністрація

районний
бюджет

10,0

5,0

5,0

8.1.6 ГО «Надія інвалідів»

9. Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах
Забезпечення ведення обліку дітей, які
9.1. залишилися без батьківського

піклування; дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
дітей, що перебувають у складних
життєвих обставинах
Забезпечення ведення обліку кандидатів
9.2. в усиновлювачі, опікуни/піклувальники,

прийомні батьки, батьки-вихователі
9.3. Забезпечення функціонування Єдиної

інформаційно-аналітичної системи
«Діти»
Проведення святкових заходів до
9.4. Міжнародного Дня захисту прав дітей

20162017
роки

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

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

20162017
роки

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Не
Не
Не
Не
потребує потребує потребує потребує

20162017
роки

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

районний
бюджет

27,0

25,0

2,0

20162017
роки

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

20,0

10,0

10,0
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молоді
9.5. Відзначення новорічних та різдвяних

20162017
роки

Служба у справах дітей, відділ районний
освіти, сектор культури і
бюджет
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. Проведення перевірок умов утримання

20162017
роки

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

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

20162017
роки

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

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

свят

та виховання дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах

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

Активізація
національного
усиновлення

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

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

10.2. Проведення профілактичної роботи з

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

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

20162017
роки

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

20162017
роки

районний
бюджет

30,0

15,0

15,0

Своєчасне
виявлення дітей
та надання їм
допомоги

Не
Не
Не
Не
Зменшення
потребує потребує потребує потребує кількості
батьків, яких
позбавлено
батьківських
прав,
притягнуто до
відповідальності
Служба у справах дітей, відділ Не
Не
Не
Не
Своєчасне
освіти райдержадміністрації, потребує потребує потребує потребує виявлення дітей
Іллінецьке відділення
та надання їм
Гайсинського відділу націодопомоги
нальної поліції ГУНП у
Вінницькій області,
виконкоми міської, селищної
та сільських рад
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10.4 Проведення просвітницької та

Не
Не
Не
Не
Зменшення
потребує 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
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

11.1 Проведення оцінки потреб дитини та її

сім’ї. Здійснення соціального
супроводу сімей/осіб, які перебувають
в 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.
11.2 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

20162017
роки

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

районний 6,0
бюджет

3,0

3,0

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

20162017
роки

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

районний 6,0
бюджет

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

2345.04 1171,74 1173,30

обласний бюджет
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районний бюджет

1802,04 908,74 893,30

інші місцеві бюджети

543,0

Заступник голови районної ради

263,0

280,0

В. Швець
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Додаток №2
до рішення 5 сесії
районної ради 7 скликання
від 11.03.2016 року №68

Додаток 7 Порядок
використання коштів для надання матеріальної допомоги учасникам
бойових дій з числа воїнів-інтернаціоналістів, учасників
антитерористичної операції, а також учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС
(далі-Порядок)
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до 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.
1.2. Порядок визначає умови та основні організаційно-правові засади
надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій з числа воїнів інтернаціоналістів, учасників антитерористичної операції, а також учасникам
ліквідації аварії на ЧАЕС Іллінецького району.
1.3. Матеріальна допомога надається учасникам бойових дій з числа
воїнів-інтернаціоналістів до Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, учасникам бойових дій з числа учасників
антитерористичної операції до Дня захисника України, учасникам ліквідації
аварії на ЧАЕС у 2016 році на відзначення 30-роковин Чорнобильської
катастрофи, у 2017 році - до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС.
ІІ. Порядок використання коштів
2.1. Матеріальна допомога надається учасникам бойових дій з числа
воїнів-інтернаціоналістів, учасників антитерористичної операції, а також
учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, які перебувають на обліку в управлінні
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації та інформація про
яких внесена до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають
право на пільги.
2.2. Голова райдержадміністрації видає відповідне розпорядження
щодо надання матеріальної допомоги.
2.3. Розмір допомоги встановлюється в залежності від наявних
фінансових ресурсів районного бюджету
2.4. Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації формує списки осіб на виплату матеріальної допомоги на
підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають
право на пільги, та здійснює виплату шляхом перерахування коштів на
банківський рахунок громадянина або через поштове відділення зв’язку.

2.5. Начальник управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації один раз на рік подає звіт про використання коштів
постійній комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва для подальшого
затвердження на сесіях районної ради.

Заступник

голови

районної

ради

В.Швець
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