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ПАСПОРТ
районної програми
підтримки учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей на 2018 рік
1.Ініціатор розробки Програми: управління
населення Стрийської райдержадміністрації.

соціального

захисту

2.Дата, номер документа про затвердження Програми: рішення №______
XVI сесії VII демократичного скликання Стрийської районної ради від
_____________ 2017 року.
3.Розробник Програми: управління
Стрийської райдержадміністрації.

соціального

захисту населення

4.Відповідальний виконавець Програми: управління соціального захисту
населення Стрийської райдержадміністрації, управління та відділи
Cтрийської райдержадміністрації відповідно до компетенції.
5.Учасники Програми: управління соціального захисту населення
Стрийської райдержадміністрації, управління та відділи Cтрийської
райдержадміністрації відповідно до компетенції.
.
6.Термін реалізації Програми: 2018 рік
7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, на 2018 рік: 600,0 тис. грн, у тому числі:
7.1.Коштів районного бюджету: 600,0 тис. гривень

Загальна характеристика Програми
Районна програма підтримки учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей на 2018 рік (надалі – Програма) є програмою посилення
соціального захисту демобілізованих військовослужбовців і звільнених осіб,
безпосередніх учасників АТО, які захищали суверенітет та територіальну
цілісність України, членів їх сімей, поліпшення матеріально-побутових умов
проживання членів сімей загиблих (померлих), пропавших безвісти під час
проведення АТО, створення сприятливих адаптаційних умов для цивільного
життя демобілізованих військовослужбовців і звільнених осіб, а також надання
їм соціальної і фінансової підтримки.
Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України “Про
місцеві державні адміністрації”, “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”, “Про поліпшення матеріального становища учасників
бойових дій та інвалідів війни”, “Про військовий обов’язок і військову службу”;
Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 “Про
затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення”, інших законодавчих документів, що гарантують соціальні права
військовослужбовців, передбачені Конституцією України.
Визначення проблем,
на розв’язання яких спрямована Програма
Упродовж останніх чотирьох років одним з першочергових завдань
держави та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування є забезпечення національної безпеки. Національна безпека
спрямована на реалізацію в повному обсязі життєво важливих інтересів
людини, суспільства та держави, забезпечення сприятливих умов для існування
й розвитку нації, збереження та примноження її матеріальних і духовних
цінностей.
Важливою складовою національної безпеки України є забезпечення
соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей. Державою обов'язково
має забезпечуватися підвищення соціальних стандартів громадян. Зокрема,
невідкладної підтримки потребують демобілізовані військовослужбовці і
звільнені особи, безпосередні учасники АТО члени їх сімей; сім’ї, члени яких
загинули (померли) під час здійснення антитерористичної операції, для
відновлення життєво необхідних основ цивільного життя, вирішення побутових
і поточних матеріальних проблем.

Мета Програми
Основною метою Програми є підвищення рівня соціального захисту
демобілізованих військовослужбовців і звільнених осіб, безпосередніх
учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО,
підтримання їх матеріального стану шляхом надання їм адресної грошової
допомоги та соціальних виплат.
Основні завдання Програми
В ході реалізації Програми пропонується:
1. Надання одноразової грошової допомоги демобілізованим
військовослужбовцям і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО,
членам їх сімей для вирішення соціально-побутових питань.
2. Надання адресної грошової допомоги сім’ї у випадку загибелі
(смерті) учасника АТО.
3. Відзначення пам’ятних дат та вшанування пам’яті загиблих осіб, які
брали безпосередню участь в АТО, з наданням матеріальної допомоги членам
сімей загиблих учасників АТО.
4. Надання грошової допомоги сім’ям загиблих учасників АТО на
лікування, поліпшення матеріально-побутових умов проживання та інші
потреби.
5. Надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО, які
отримали поранення чи інвалідність під час проведення антитерористичної
операції.
6. Надання одноразової грошової допомоги бійцям добровольчих
формувань.
7. Надання сім’ям осіб, які брали безпосередню участь в АТО, та
перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг та, у разі
потреби, забезпечення їх соціальним супроводом.
8. Надання юридичних консультацій особам, які брали безпосередню
участь в АТО, та членам їх сімей.
9. Надання інформаційної допомоги особам, які брали безпосередню
участь в АТО, та членам їх сімей.
10. Надання фінансової допомоги добровольчим формуванням, що
дислокуються на території району, та які беруть участь в АТО .
Очікувані результати виконання Програми
Посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), пропавших безвісти
учасників АТО, жителів Стрийського району, поліпшення матеріальнопобутових умов їх проживання шляхом надання додаткових соціальних
гарантій за рахунок коштів районного бюджету.

Визначення відповідальних виконавців Програми
Відповідальними
виконавцями Програми є розпорядник коштів
районного бюджету – управління соціального захисту райдержадміністрації,
управління та відділи Стрийської районної державної адміністрації відповідно
до компетенції.
Ресурсне забезпечення
Програми
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання програми

2018 рік

тис. грн.
Усього витрат на виконання
програми

Усього,

600,0

600,0

У тому числі:

600,0

600,0

районний бюджет

Завдання та заходи Програми
Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних
коштів та результативних показників наведені у додатку до Програми.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на
управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.
Контроль за виконанням Програми покладається на заступника голови
районної державної адміністрації, до обов’язків якого належить питання
соціального захисту населення.

