УКРАЇНА

КО СТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА А ДМ ІН ІС ТРА Ц ІЯ
РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
ГО ЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖ АВНОЇ А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЇ
від

№

фл

м. Костянтинівка

Про затвердження районної комплексної
програми щодо медичного,
соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної
підготовки
(перепідготовки)
учасників
антитерористичної
операції,
вшанування пам’яті загиблих воїнів-учасників АТО та соціального захисту
родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки
Відповідно до Закону України «Про соціальний та правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», Указів Президента України від
03 лютого 2015 року № 141-УІП «Про військово-цивільні адміністрації» (зі
змінами) та від 18 березня 2015 року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо
соціального захисту учасників антитерористичної операції» (зі змінами) та на
виконання пункту 1.6. Протоколу наради під головуванням голови Донецької
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
29.01.2018 року № 3/14-18:
1. Затвердити районну комплексну програму щодо медичного,
соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної
підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, вшанування
пам’яті загиблих воїнів-учасників А ТР та соціального захисту родин Героїв
Небесної Сотні на 2018-2020 роки (далі - Програма), що додається.
2. Відповідальним виконавцям надавати інформацію про хід виконання
заходів Програми управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації щорічно до 05 січня.
3.
Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
(Балашова)
щорічно
до
25
січня
надавати
райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми.
4. Координацію роботи по виконанню даного розпорядження покласти
на управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
(Балашова), контроль - на заступника голови райдержадміністрації Лоцман. В.І.
Голова райдержадміністрації

Н.М. Виниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

Районна комплексна програма
щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної
реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників
антитерористичної операції, вшанування пам’яті загиблих воїнів-учасників
АТО та соціального захисту родин Героїв Небесної Сотні
на 2018-2020 роки
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Паспорт
районної комплексної програми щодо медичного, соціального
забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, вшанування
пам’яті загиблих воїнів-учасників АТО та соціального захисту родин
Героїв Небесної Сотні
на 2018-2020 роки
Ініціатор
розроблення проекту
програми
Дата, номер і назва
розпорядчого
документа про
розроблення програми

Управління праці та соціального захисту населення
Костянтинівської районної державної адміністрації

3.

Розробник проекту
програми

Управління праці та соціального захисту населення
Костянтинівської районної державної адміністрації

4.

Відповідальний
виконавець програми

Управління праці та соціального захисту населення
Костянтинівської районної державної адміністрації

5.

Учасники програми

Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації, Костянтинівський міський
центр зайнятості, відділ житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації,
відділ культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації, Костянтинівський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги,
сектор з питань внутрішньої політики апарату
райдержадміністрації, Костянтинівський районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
райдержадміністрації, Костянтині вське об’єднане
управління Пенсійного фонду України, виконкоми
сільських рад

6.

Термін реалізації
програми

2018 -2020 роки

1.

2.

Пункт 1.6 Протоколу наради під головуванням
голови Донецької облдержадміністрації, керівника
обласної
військово-цивільної
адміністрації
від 29.01.2018 року № 3/14-18

з
І. Загальні положення
Районна
комплексна
програма
щодо
медичного,
соціального
забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, вшанування пам яті
загиблих воїнів-учасників АТО та соціального захисту родин Героїв Небесної
Сотні на 2018-2020 роки (далі - Програма) покликана сприяти реалізації Указу
Президента України від 18 березня 3015 № 150/2015 «Про додаткові заходи
щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції».
В основу Програми покладені пропозиції щодо поліпшення соціального
захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також сімей,
члени яких загинули (померли) під час проведення антитерористичної операції
та родин Героїв Небесної Сотні надані структурними підрозділами районної
державної адміністрації, постійною комісією районної ради з соціальногуманітарних питань, депутатської діяльності, адміністративно-територіального
устрою та комунальної власності.
II. Проблема, на розв'язання якої спрямована Программа
Програма розроблена в умовах проведення на території Донецької
області антитерористичної операції (далі — АТО). Тому виникає необхідність
надання додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної
операції, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім ям,
члени яких загинули (померли) в зоні антитерористичної операції, зокрема у
частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.
Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на районному
рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх
соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті загиблих воїнів-учасників
АТО та соціального захисту родин Героїв Небесної Сотні.
III. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення вирішення нагальних питань
соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, членів
їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної
операції, вшанування пам ’яті загиблих воїнів-учасників АТО та соціального
захисту родин Героїв Небесної Сотні, підтримання їх належного морально
психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськими
організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх родин.
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IV. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми,
обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми
Мету данної Програми передбачається досягнути шляхом:
надання пільг, передбачених законодавством;
надання учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, у
тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної
операції, родинам Героїв Небесної
Сотні комплексних медичних,
психологічних та соціальних послуг;
забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня
здоров'я учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні у
тому числі шляхом залучення обласних лікувально-профілактичних закладів,
денних стаціонарів;
увічнення пам'яті загиблих героїв.
Термін виконання Програми - 2018-2020 роки.
V. Завдання і заходи Програми та результативні показники
Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування
відповідно до чинного законодавства за рахунок державних бюджетів згідно із
заходами, також благодійної (спонсорської) допомоги та заходів, що не
потребують фінансування.
Учасники антитерористичної операції та їх сім ’ї, родини Героїв
Небесної Сотні потребують медичного, соціального забезпечення, адаптації,
психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки).
Результативний показник Програми - забезпечення всебічної підтримки
з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі
дітям загиблих (померлих)
учасників антитерористичної операції, гідне
вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину.
Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень
соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в
родинах учасників антитерористичної операції та Героїв Небесної Сотні, а
також дасть можливість отримати адресні допомоги, сприятиме вирішенню
інших соціально-побутових питань.
Виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до
владних
інститутів
у
суспільстві,
позитивного
ставлення
до
військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.
VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється районною
державною адміністрацією.
Організаційне супроводження виконання Програми у 2018-2020 роках
здійснюватиме управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації.

5

Організацію та виконання Програми здійснюють структурні підрозділи
районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад.
Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням
показників Програми:
_
відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації,
виконавчі комітети щорічно до 05 січня надають управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації відповідну інформацію
щодо моніторингу та аналізу виконання заходів Програми;
управління
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації щорічно до 25 січня
надає райдержадміністрації
узагальнену інформацію про хід виконання Програми.

Керівник апарату райдержадміністрації

г;

№ .

.
Таранік Л.І.

Районна
комплексна
програма
щодо
медичного,
соціального
забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, вшанування пам ’яті
загиблих воїнів-учасників АТО та соціального захисту родин Героїв Небесної
Сотні на 2018-2020 роки розроблеа управлінням праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації.

Начальник управління

Балашова Г.І

Д одаток
до районної комплексної програми щ одо медичного,
соціального забезпечення, адаптації, психологічної
реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки)
учасників антитерористичної операції, вшанування
п а м ’яті загиблих воїнів-учасників А ТО та соціального
захисту родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки

.............
Заходи
о, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної
районної комплексної програми щодо медичної
підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, вшанування пам’яті загиблих воїнів-учасників АТО
та соціального захисту родин Героїв Небесної Сотні
на 2018-2020 роки
Очікувані результати

№
з/п

Назва
напрямку
діяльності

Перелік заходів
Програми

Виконавці

Проведення зустрічей,
«круглих столів»,
конф еренцій за участю
гром адських організації з
м етою розгляду
проблем них питань
соціальної спрямованості
учасників А Т О . родин
Героїв Н ебесної Сотні

Виконавчі комітети
сільських рад, відділ
житлово-комунального
господарства та
будівництва
райдержадміністрації,
відділ культури, молоді.
спорту і туризму
райдержадміністрації,
служба у справах дітей
райдержадміністрації,
сектор з питань
внутрішньої політики
апарату
райдержадміністрації,
центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді,

Д ж ерела
ф інансування

2018

2019

2020

і

Правова
підтрим ка та
інформаційне
забезпечення

Не потребує
фінансування

В изначення нагальних
проблем та ш ляхів їх
виріш ення

2
Продовження таблиці
!

2

з

-

О при л ю дн ен н я на вебсайті
рай держ адм іністрації
інформ ації з правової,
м атеріальної та іншої
допом оги учасникам
А ТО. родинам Героїв
Н ебесної Сотні

2

О хорон а
зд о р о в 'я та
м едична
реабілітація

Падання м едичної
д опом оги та
п сихологічної реабілітації
учасникам А Т О , членам
сімей загиблих учасників
А Т О , родинам Героїв
Н ебесної Сотні
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Костян ти н і вс ьке
о б ’єднане управління
Пенсійного фонду
України, управління
праці та соціального
захисту населення
райдержадм і н істрац ії
С ектор з питань
внутріш ньої політики
апарату
райдерж адміністрації,
Костянтинівське
о б ’єднане управління
Пенсійного фонду
України, управління
праці та соціального
захисту населення
райдержадм і н істрації

Костянтин і вський
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги,
Костянтині вський
районний центр
соціальних служб для
сім ’ї, дітей та молоді
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6

7

8

9

Не потребує
ф інансування

Покращення
інформаційного
забезпечення учасників
А Т О , родин Героїв
Н ебесної Сотні

Не потребує
ф інансування

П роф ілактика
захворювань,
поліпш ення
психологічного стану
учасників АТО, родин
Героїв Небесної Сотні

з
Продовження таблиці

1

2

3

4

Проведення медичних
оглядів демобілізованих
учасників АТО, родин
Героїв Небесної Сотні,
здійснення лікувальнопрофілактичних заходів
та психологічного
супроводу

Костянтинівський
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги

Забезпечення
реабілітаційних заходів,
розробка індивідуальних
програм реабілітації осіб
з інвалідністю з числа
учасників АТО та
контроль за їх
виконанням

Костянтинівський
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги

Огляд демобілізованих
учасників АТО на
лікувальноконсультативних комісіях
закладів охорони здоров’я
для оформлення
направлення на
отримання санаторно
курортного лікування

Костянтинівський
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги

5

6

7

8

9

Не потребує
фінансування

Покращення фізичного
та психічного стану
учасників АТО, родин
Героїв Небесної Сотні

Не потребує
фінансування

Відновлення порушених
або втрачених функцій
організму і здібностей
інвалідів - учасників
АТО

Не потребує
фінансування

Покращення медичного
обслуговування
учасників АТО

4
Продовження таблиці

з

С оціальний
захист

Організація направлення
учасників на
психологі чну
реабілітацію до
с анаторно-курортних
закладів

У правління праці та
соціального захисту
населення
рай держ адм іністрації

Не потребує
ф інансування

П оліпш ення
психологічного стану
учасників АТО

Забезпечення санаторнокурортним лікуванням
учасників АТО

У правління праці та
соціального захисту
населення
райдерж адм іністрації

Д ерж авний
б ю дж ет

О здоровлення
учасників А ТО

Д ерж авний
бю дж ет

Покращення
соціального та
матеріального стану
демобілізованих
військовослужбовців
строкової служби

В меж ах
коштів,
передбачених
субвенцією з
д ерж бю дж ету
місцевим
бю дж етам

Покращення
соціального та
м атеріального стану
учасників бойових дій
- учасників АТО

Забезпечення виплати
м атеріальної допомоги
військовослуж бовцям,
звільненим з військової
строкової служби

Надання пільг на оплату
житлово-ком унальних
послуг, твердого
побутового палива та
скрапленого балонного
газу

У правління праці та
соціального захисту
населення
райдерж адм іністрації

У правління праці та
соціального захисту
населення
райдерж адм іністрації

5
П родовження таблиці
]

2

4

3

Вжиття заходів щодо
оперативного розгляду
д окум ентів для
призначення пенсій
учасникам А Т О та членам
сімей загиблих учасників
А Т О та родинам Героїв
Н ебесної Сотні

4

Соціальне
обслуговування
та реабілітація

Н адання індивідуальних
проф орієнтаційних
послуг учасникам АТО

!

5

С приянн я
постійній та
тим часовій
зайнятості
учасників А Т О

П роведення для
учасників А ТО
тем атичних семінарів з
пош уку роботи
Залучення учасників
А Т О до участі у групових
та масових
проф орієнтаційних
заходах: ярм арках

7

8

9

Д ерж авний
б ю дж ет

Д ерж авний
б ю дж ет

Відновлення втрачених
функцій організму

Костянтинівський
м іський центр
зайнятості

Не потребує
ф інансування

Визначення
проф есійної
спрямованості для
обрання професії

Костянтинівський
м іський центр
зайнятості

Не потребує
ф інансування

П ідвищ ення
проф есійного рівня
учасників АТО

Не потребує
ф інансування

Покращення
проф орієнтаційної
роботи 3
д емобілізованим и
учасникам и АТО

У правління праці та
соціального захисту
населення
райдерж адм іністрації

*

6

Покращення
соціального та
матеріального стану
учасників бойових дій
- у часників АТО.
родин Героїв Н ебесної
Сотні

Костянтині вське
о б ’єднане управління
Пенсійного фонду
України

Забезпечення учасників
А Т О технічним и та
іншими засобами
реабілітації

5

К остянтинівський
міський центр
зайнятості

6
П родовження таблиці

1

2

’
професій, вакансій;
презентаціях професій;
презентаціях
роботодавців,
днях відкритих дверей
3

Сприяння самостійній
занятості учасників АТО,
в тому числі шляхом
отримання одноразової
виплати допомоги по
безробіттю для відкриття
підприємницької
діяльності

6

Культурно просвітницька
та
фізкультурнооздоровча
робота, участь
у громадському
житті

Організація експозицій,
виставок, композицій
тощо, присвячених
учасникам АТО

Забезпечення
безкоштовного
відвідування учасниками
АТО концертів,
екскурсій, вистав та
інших масових
культурних заходів

6

7

8

9

4

5

Костянтинівський
міський центр
зайнятості

Не потребує
фінансування

Започаткує ання
учасниками АТО
«власної справи»

Відділ культури, молоді,
спорту і туризму
райдержадміністрації

Не потребує
фінансування

Виявлення творчих
здібностей серед
учасників АТО

Відділ культури, молоді,
спорту і туризму
райдержадміністрації

Не потребує
фінансування

Залучення учасників
АТО до культурних та
просвітницьких заходів

7
1

2

7

7

8

9

5

Відділ культури, молоді,
спорту і туризму
райдержадміністрації

Не потребує
фінансування

С оціал ьна адаптація
учасників А ТО

Організація та
проведення ф ізкультурнооздоровчих та
спортивних заходів серед
учасників А Т О

Відділ культури, молоді,
спорту і туризму
рай держадмі н істрац ії

Не потребує
ф інансування

Покращення фізичного
та психологічного стану
учасників АТО

П роведення оцінки
потреб у соціальних
послугах с ім ’ям,
учасників А Т О . у тому
числі с ім ’ям загиблих
(померлих) учасників
А Т О , родин Героїв
Н ебесної Сотні

Костянтинівський
районний центр
соціальних служб для
с ім 'ї, дітей та молоді

Не потребує
ф інансування

П окращ ення якості
надання соціальних
послуг, зниження
соціальної напруги

Інспектування та
анкетування учасників
А Т О , родин Героїв
Н ебесної Сотні з метою
вивчення потреби для
соціальної допомоги,
здійснення психологічно
- педагогічного
супровод у дітей
учасників А Т О

К остянтинівський
районний центр
соціальних служб для
сім 'ї, дітей та молоді

Не потребує
ф інансування

В изначення нагальних
потреб учасників АТО,
родин Героїв Небесної
Сотні

,

Залучення учасників АТО
до проведення заходів з
військово - патріотичного
виховання

Соціальна
підтримка,
соціальнопсихологічна
адаптація
членів сімей
учасників А Т О ,
родин Героїв
Н ебесної Сотні

6

4

3

8
Продовження таблиці
1

2

3

Надання психологічної
підтримки членам сімей
учасників А Т О . у тому
числі сімей загиблих
(померлих) учасників
А Т О , родинам Героїв
Н ебесної Сотні шляхом
проведення
консультування та
організації роботи груп
взаємної допомоги

Забезпечення соціального
супроводу сімей та осіб з
числа учасників АТО,
родин Героїв Небесної
Сотні

К ерівник апарату

5

4

К остянтинівський
районний центр
соціальних служб для
с ім 'ї, дітей та молоді

К остянтинівський
районний центр
соціальних служ б для
с ім 'ї, дітей та молоді

рай д ерж адм іністрації

6

7

8

9

Не потребує
ф інансування

Соціальнопсихологічна адаптація
членів сімей учасників
А Т О , родин Героїв
Небесної Сотні

Не потребує
ф інансування

М інімізація складних
ж иттєвих обставин
учасників АТО, родин
Героїв Небесної Сотні

іар а н ік л .і.

Заходи районної комплексної програми щодо м едичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реаоіл ііац ії, професійної
підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, вш анування п а м ’яті загиблих воїнів-учасників А Т О та соціального
захисту родин Героїв Н ебесної Сотні на 2018-2020 роки розроблено управлінням праці та соціального захисту населення
райдерж адміністрації.
Начальник управління

^

Балашова Г.І

