
 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради
від «___» ___________2018 
року
(_______ сесія VІІ скликання)

ПРОГРАМА
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції

та членів їх сімей в Чугуївському районі на 2018 рік

1. Загальні положення

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей в Чугуївському районі (далі – Програма) – це комплекс заходів,
що здійснюються на місцевому рівні з метою підтримки громадян, яких було
направлено  у  зону  проведення  антитерористичної  операції  за  мобілізацією в
особливий  період  та  було  демобілізовано  (далі  –  учасники  АТО),  членів  їх
сімей, а також членів сімей військовослужбовців, загиблих під час здійснення
завдань у зоні антитерористичної операції,  надання їм допомоги з вирішення
соціально-побутових питань. 

В умовах проведення в Україні антитерористичної операції (далі – АТО)
виникає  необхідність  надання  додаткових  соціальних  гарантій  її  учасникам,
членам  їх  сімей,  а  також  сім’ям  військовослужбовців,  які  загинули  під  час
проведення АТО, зокрема у частині поліпшення фінансово-матеріального стану
зазначених категорій осіб.

 Надання  матеріальної  допомоги  здійснюється  за  рахунок  фонду
соціального  захисту  населення  Чугуївського  району,  який  співфінансується
бюджетами сільських та  селищних рад,  у  зв’язку  з  цим дія  цієї  Програми в
частині надання одноразової матеріальної допомоги не поширюється на осіб,
які  зареєстровані  на  територіях  Чкаловської  та  Малинівської  об’єднаних
територіальних громад.

Метою  Програми  є  надання  комплексної  допомоги  учасникам  АТО,
членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) під час участі  в  АТО,
підвищення  рівня  їх  поінформованості  з  питань  соціальної  підтримки,
поліпшення  ефективності  взаємодії  органів  місцевого  самоврядування  та
органів  державної  влади  з  регіональними  громадськими  організаціями  та
іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх
сімей.



2. Завдання та очікуваний результат

Основними завданнями Програми є надання медичної, психологічної та
соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі: надання
матеріальної  допомоги  та  пільг;  допомога  родинам  військовослужбовців,
загиблих під час проведення АТО; соціальний супровід сімей учасників АТО
тощо.

Очікуваним  результатом  виконання  Програми  стане  посилення
соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих
учасників  АТО,  поліпшення  матеріально-побутових  умов  їх  проживання;
надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО та членам їх
сімей,  членам  сімей  загиблих  учасників  АТО  за  рахунок  коштів  місцевого
бюджету;  зростання  довіри  до влади;  формування позитивного  ставлення  до
військовослужбовців та членів їх сімей.

3. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється, виходячи
з  можливостей  районного  бюджету,  за  рахунок  видатків  загального  фонду,
передбачених  на  2018  рік,  та  інших  джерел  фінансування,  не  заборонених
законодавством України.
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4. Заходи щодо виконання Програми 

№
з/п

Назва заходу Термін
виконан-

ня

Відповідальні
за виконання

Сума
витрат

(тис. грн)

Джерела
фінансування

1. Надання  соціальних  послуг  сім’ям  учасників
АТО,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах, взяття, у разі потреби, цих сімей під
соціальний супровід

Протягом
2018 року

Чугуївський
районний центр

соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

- -

2. Забезпечення  функціонування  інформаційно-
консультаційного  (ресурсного)  центру  для
сімей/осіб  з  числа  внутрішньо  переміщених,
учасників  АТО,  членів  їх  сімей  на  базі
Чугуївського  районного  центру  соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом
2018 року

Чугуївський
районний центр

соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
волонтери-психологи

- -

3. Проведення  засідання  круглого  столу  з
установами,   організаціями та підприємствами
району,  які  надають  та  можуть  надавати
допомогу та підтримку учасникам АТО, членам
їх сімей

IІI
квартал

2018 року

Чугуївський
районний центр

соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

- -

4. Забезпечення  функціонування  груп
взаємодопомоги  та  взаємопідтримки  для
учасників  АТО  та  членів  їх  сімей,  ведення
соціальної  роботи з  найближчим оточенням та
членами сімей учасників АТО

Протягом
2018 року

Чугуївський
районний центр

соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

- -
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5. Забезпечення  ведення  реєстру  учасників  АТО,
які  звернулись  до  закладів  охорони  здоров’я
Чугуївського району

Протягом
2018 року

Відділ охорони
здоров’я районної

державної
адміністрації, КП

«Чугуївський районний
центр первинної

медико-санітарної
допомоги» 

- -

6. Забезпечення  проведення  протягом  трьох
робочих днів медичних оглядів учасників АТО
та  організація  їх  диспансеризації  за
результатами таких оглядів

Протягом
2018 року

Відділ охорони
здоров’я районної

державної
адміністрації, КП

«Чугуївський районний
центр первинної

медико-санітарної
допомоги» 

- -

7. Проведення оглядів членів сімей учасників АТО
 (дружини,  чоловіка,  неповнолітніх  дітей)  за
місцем їх постійного проживання

Протягом
2018 року

Відділ охорони
здоров’я районної

державної
адміністрації, КП

«Чугуївський районний
центр первинної

медико-санітарної
допомоги» 

- -
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8. Забезпечення  зубопротезування  ротової
порожнини  учасників  АТО  в  зубопротезному
відділенні  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна
районна лікарня  ім. М.І. Кононенка»

Протягом
2018 року

Відділ охорони
здоров’я районної

державної
адміністрації, КЗОЗ

«Чугуївська центральна
районна лікарня

ім. М.І. Кононенка»

182,0 Районний
бюджет

9. Забезпечення  функціонування  кабінету
психологічної  реабілітації  учасників  АТО  на
базі  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна
лікарня   ім. М.І. Кононенка»

Протягом
2018 року

Відділ охорони
здоров’я районної

державної
адміністрації, КЗОЗ

«Чугуївська центральна
районна лікарня

ім. М.І. Кононенка»

- -

10. Закріплення ліжкового фонду для безвідмовної
госпіталізації  і  проведення  медичного
обслуговування учасників АТО (5 ліжок)

Протягом
2018 року

Відділ охорони
здоров’я районної

державної адміністрації

- -

11. Проведення  професійної  підготовки,
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації,  в
тому  числі  охоплення  професійним  навчанням
шляхом стажування, учасників АТО 

Протягом
2018 року

Чугуївський міський
районний центр

зайнятості

- Кошти Фонду
загально -

обов’язкового
державного
соціального

страхування на
випадок

безробіття
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12. Надання  профінформаційних  та
профорієнтаційних  послуг  з  питань  пошуку
роботи учасникам АТО

Протягом
2018 року

Чугуївський міський
районний центр

зайнятості

- -

13. Забезпечення  можливості  отримання
учасниками  АТО   виплати  одноразової
допомоги  по  безробіттю  для  організації
підприємницької діяльності 

Протягом
2018 року

Чугуївський міський
районний центр

зайнятості

- Кошти Фонду
загально-

обов’язкового
державного
соціального

страхування на
випадок

безробіття
14. Підтримка  конкурентоспроможності  шляхом

перепідготовки,  спеціалізації,  підвищення
кваліфікації  за  професіями  та  спеціальностями
для  пріоритетних видів  економічної  діяльності
особам,  звільненим  з  військової  служби  після
участі  в  АТО з  числа інвалідів  для отримання
ваучеру

Протягом
2018 року

Чугуївський міський
районний центр

зайнятості

- Кошти Фонду
загально-

обов’язкового
державного
соціального

страхування на
випадок

безробіття

15. Проведення  комплексу  заходів  із  професійної
орієнтації  учасників  АТО  з  метою  розвитку
підприємницької  ініціативи  щодо
започаткування  ними  власної  справи  у  сфері
малого бізнесу

Протягом
2018 року

Чугуївський міський
районний центр

зайнятості

- -
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16. Забезпечення можливості участі  учасників АТО
у громадських або інших роботах тимчасового
характеру

Протягом
2018 року

Чугуївський міський
районний центр

зайнятості

- Кошти
місцевих

бюджетів та
кошти Фонду

загально-
обов’язкового

державного
соціального
страхування
на випадок
безробіття

17. Працевлаштування  учасників  АТО  згідно  з  їх
освітою та професійним досвідом

Протягом
2018 року

Чугуївський міський
районний центр

зайнятості

- -

18. Організація  роботи  по  направленню  на
відпочинок  до  санаторно-курортних  закладів
Харківської  області  учасників  АТО  згідно  з
Порядком  використання  коштів  обласного
бюджету  на  організацію  відпочинку  у
санаторно-курортних  закладах  Харківської
області  осіб,  які  брали  безпосередню участь  в
антитерористичній  операції,  затвердженого
рішенням  Харківської  обласної  ради  від
08.12.2016 № 308-VII

Протягом
2018 року

Управління праці та
соціального захисту
населення районної

державної адміністрації

- Субвенція з
обласного
бюджету

19. Організація  направлень  учасників  АТО  до
навчальних  закладів  України  для  отримання
послуг з соціальної та професійної адаптації

Протягом
2018 року

Управління праці та
соціального захисту
населення районної

державної адміністрації

- Субвенція з
державного

бюджету
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20. Надання  одноразової  матеріальної  допомоги
звільненим у запас (демобілізованим) учасникам
АТО, які були призвані на військову службу під
час мобілізації в особливий період

Протягом
2018 року

Управління праці та
соціального захисту
населення районної

державної адміністрації

50,0 Районний
бюджет

Разом, тис. грн: 232,0

Заступник голови                                                                                                                                                І. Ковтун
   районної ради
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