УКР А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про Програму соціальної підтримки та
допомоги ветеранам війни та праці,
інвалідам та пенсіонерам району на 20172021 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні», на підставі клопотання районної державної адміністрації від
21.12.2016р. № 1158/01-2, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Програму соціальної підтримки та допомоги ветеранам війни
та праці, інвалідам та пенсіонерам району на 2017-2021 роки (додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити
фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районним
бюджетом на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати
районну раду про хід виконання заходів даної Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію з питань соціального
захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).
Голова районної ради
м.Виноградів, 14червня 2017 року
№303

В. В. Любка

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 14.06.2017 року№303

ПРОГРАМА
соціальної підтримки та допомоги ветеранам війни та праці,
інвалідам та пенсіонерам району на 2017 - 2021 роки
І. Загальні положення
Програма соціальної підтримки та допомоги ветеранам війни та праці, інвалідам
та пенсіонерам району на 2017 - 2021 роки (далі – Програма) спрямована на
формування та реалізацію соціальної підтримки, допомоги ветеранам війни та
праці, інвалідам та пенсіонерам району.
У сучасних умовах в Україні склалася складна ситуація, пов’язана з
матеріальним забезпеченням інвалідів та пенсіонерів. Стан соціального захисту
інвалідів району, задоволення їх життєвих потреб не відповідає вимогам
сьогодення. Робота в цьому напрямку продовжується, але розв’язання гострих
проблем життєдіяльності інвалідів та пенсіонерів часто залишається осторонь
їхньої уваги.
Радикально змінити ситуацію за рахунок існуючої в країні системи
соціального захисту неможливо через недостатність необхідних коштів.
З 2016 року субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (зокрема
санаторно - курортне оздоровлення ветеранів війни) не передбачена.
Внаслідок цього виникла незабезпеченість фінансовими ресурсами
гарантованих державою ветеранам війни пільг на санаторно - курортне
оздоровлення, що створює напругу та невизначеність з цього питання.
З метою недопущення зниження рівня соціального захисту ветеранів війни, в
тому числі учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції на сході
країни, виникла потреба у забезпеченні даних соціальних гарантій за рахунок
коштів місцевого бюджету.
В силу певних обставин, в першу чергу соціально - економічного характеру,
інваліди району не забезпечені належною медичною допомогою, безкоштовним
забезпеченням ліками, санаторно - курортним лікуванням, продуктами першої
необхідності. Не повною мірою забезпечуються пільгами для здобуття освіти та
спеціальностей, забезпечення їх прав на працю та інше.
Враховуючи все це, несучи відповідальність перед ветеранами війни,
інвалідами та пенсіонерами за їх рівень життя та здоров’я, дотримання надання
їм соціальних пільг та гарантій, забезпечуючи пріоритетність органів місцевого
самоврядування та органів соціального захисту населення в їх діяльності,
розроблено районну Програму соціальної підтримки та допомоги ветеранам
війни та праці, інвалідам та пенсіонерам району на 2017 - 2021 роки.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є формування та реалізація державної підтримки та
допомоги ветеранам війни та праці, інвалідам та пенсіонерам; забезпечення

надання соціальних пільг та гарантій ветеранам війни та іншим пільговим
категоріям громадян, на які не передбачена субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам.
Першочерговими завданнями цієї Програми є розв'язання соціальних
проблем та реалізація заходів, спрямованих на соціальний захист окремих
категорій громадян, посилення турботи про ветеранів війни та праці, людей
похилого віку, інвалідів, задоволення їх життєвих потреб, а саме:
- надання адресної матеріальної допомоги ветеранам війни та праці, інвалідам та
пенсіонерам району, зокрема сім'ям, в яких є двоє і більше інвалідів, (дітей інвалідів, інвалідів І групи) та до Міжнародного дня людей похилого віку,
Міжнародного Дня інвалідів;
- забезпечення в повному обсязі санаторно - курортним лікуванням в санаторіях
області ветеранів війни району, в тому числі учасників бойових дій у зоні
антитерористичної операції;
- санаторно - курортне лікування у санаторіях області ветеранів праці, інвалідів
та пенсіонерів району;
- забезпечення належною медичною допомогою ветеранів війни, інвалідів,
та пенсіонерів.
ІІІ. Шляхи та засоби реалізації Програми
Спільно із сільськими, селищними та міською радами, громадськими
організаціями району вивчати повсякденні потреби ветеранів війни та праці,
інвалідів та пенсіонерів для надання їм посильної допомоги.
Забезпечувати санаторно - курортне оздоровлення ветеранів війни району, в
тому числі учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції.
Проводити аналіз звернень щодо задоволення життєвих потреб з метою
соціального захисту ветеранів війни, інвалідів, пенсіонерів та надання їм
матеріальної допомоги.
Разом з органами охорони здоров’я здійснювати
покращення
профілактики інвалідності, забезпечення інвалідів необхідними ліками,
покращення медичного обслуговування всіх категорій осіб з обмеженими
фізичними можливостями, особливо в сільській місцевості, створити у всіх
відділеннях лікарні відповідні умови надання їм медичних послуг.
Посилення комплексної роботи щодо виявлення працездатних інвалідів,
направлення їх для подальшого працевлаштування, професійної орієнтації.
Всебічна підтримка громадських організацій інвалідів та залучення їх до
роботи щодо посилення турботи про інвалідів та пенсіонерів.
Використання коштів, що надходять для фінансування Програми,
здійснюється управлінням соціального захисту населення державної
адміністрації на визначені цілі.
ІV. Фінансове забезпечення
Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету,
суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських
організацій та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.
Загальний обсяг фінансування Програми з районного бюджету на 20172021 роки становить:

2017 рік – 500,0 тис. грн.;
2018 рік – 550,0 тис.грн.;
2019 рік – 600,0 тис.грн.;
2020 рік – 600,0 тис.грн.;
2021 рік – 600,0 тис.грн.
Фінансове забезпечення заходів з виконання Програми здійснюється у межах
видатків, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік.
V. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на
фінансове управління державної адміністрації спільно з управлінням
соціального захисту населення державної адміністрації.
Протягом 2017 - 2021 років Програма повинна посилити турботу про
ветеранів війни, в тому числі учасників антитерористичної операції, ветеранів
праці, інвалідів, пенсіонерів, їх соціального захисту та задоволення життєвих
потреб.
VI.Заходи на виконання Програми соціальної підтримки та допомоги
ветеранам війни та праці, інвалідам та пенсіонерам на 2017-2021 роки
№
п/п

1.

2.

Назва заходу
2017
Надання матеріальної
допомоги ветеранам війни та
праці, інвалідам, пенсіонерам,
зокрема сім'ям, в яких є два і
більше інвалідів, (дітейінвалідів, інвалідів І групи) та
до Міжнародного дня
громадян похилого віку,
Міжнародного Дня інвалідів
Санаторно-курортне лікування
ветеранів війни, в тому числі
учасників бойових дій в АТО
в санаторіях області

3

Оздоровлення ветеранів праці,
пенсіонерів, інвалідів району в
санаторіях області

4.

Вивчення повсякденних
потреб ветеранів війни та
праці, інвалідів та пенсіонерів,
які потребують соціального
захисту та державної
підтримки

200,0

Термін виконання,
сума, тис.грн.
2018 2019
2020

200,0

200,0

200,0

Відповідальні за
виконання
2021

200,0

200,0

250,0

250,0

250,0

250,0

100,0

100,0

150,0

150,0

150,0

-

-

-

-

-

Управління
соціального
захисту населення
державної
адміністрації

Управління
соціального
захисту населення
державної
адміністрації
Управління
соціального
захисту населення
державної
адміністрації
Управління
соціального
захисту населення
державної
адміністрації;
територіальний
центр соціального
обслуговування
(надання
соціальних

послуг) спільно з
сільськими,
селищними та
міською радами.
ВСЬОГО

Заступник голови районної ради

500,0

550,0

600,0

600,0

600,0

А.А.Сверенко

