РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(40 сесія)

РІШЕННЯ
«28» грудня 2017 р.

м. Рубіжне

№ 40/3

Про затвердження Комплексної
міської програми медичного та
соціального забезпечення учасників
антитерористичної операції та членів
їх сімей на 2018-2020 роки

З метою забезпечення комплексного підходу до вирішення соціальних,
медичних, інформаційних потреб учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей, на підставі рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від
«__»____2017 №___ «Про схвалення Комплексної міської програми медичного та
соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей на 2018-2020 роки», рекомендацій постійної комісії міської ради з
соціальних питань від «27» грудня 2017 року, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, пп. 1, 3
ч. 3 ст. 50, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну міську програму медичного та соціального
забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 20182020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з соціальних питань.

Секретар міської ради

В.І. Соловйов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням
Рубіжанської
міської ради
від « 28 »12. 2017 №40/3

Комплексна міська програма медичного та соціального забезпечення
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2020 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ініціатор розробки програми

Громадська
організація
«Спілка
ветеранів АТО м. Рубіжне»
Назва Програми
Комплексна
міська
програма
медичного
та
соціального
забезпечення
учасників
антитерористичної операції та членів
їх сімей на 2018-2020 роки
Нормативно-правова
основа - Закон України «Про місцеве
Програми
самоврядування в Україні»,
- Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту»,
- Указ Президента України від
18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові
заходи щодо соціального захисту
учасників антитерористичної
операції»
Розробник Програми
Управління праці та соціального
захисту населення
Рубіжанської
міської ради
Співрозробники програми
Громадська організація «Спілка
ветеранів АТО м. Рубіжне», відділ
культури, молоді та спорту
Рубіжанської міської ради,
управління охорони здоров’я
Рубіжанської міської ради
Відповідальний
виконавець Управління праці та соціального
Програми
захисту населення
Рубіжанської
міської ради
Учасники Програми
Загальний відділ, відділ культури,
молоді та спорту Рубіжанської
міської ради, заклади культури,
управління охорони здоров’я
Рубіжанської міської ради,

8.

Термін реалізації програми

управління та заклади освіти
Рубіжанської міської ради,
Рубіжанський міський центр
зайнятості
2018 – 2020 роки

I. Загальна характеристика Програми
Комплексна міська програма медичного та соціального забезпечення
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2020 роки (далі
– Програма) розроблена з метою посилення соціального захисту громадян
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального
захисту учасників антитерористичної операції».
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи
бойових діях на території інших держав. Згідно із Законом України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон) до ветеранів війни
належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.
В місті Рубіжне станом на 01.10.2017 на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 15,8 тис.
осіб, з яких: ветеранів війни – 1,6 тис. осіб, в т. ч.: інвалідів війни – 157 осіб (із
них: 28 - УБД періоду Великої Вітчизняної війни, 18 – УБД на території інших
держав, 1 – УБД АТО); учасників бойових дій – 634 осіб (із них: 5 – УБД періоду
Великої Вітчизняної війни, 202 - УБД на території інших держав, 427 – УБД
АТО); учасників війни – 640 осіб; дітей війни – 4,2 тис. осіб.
На сьогодні гостро постало питання адаптації демобілізованих
військовослужбовців, які безпосередньо приймали участь в АТО, до мирного
життя, надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей,
а також сім'ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема у частині
поліпшення фінансово-матеріального стану вказаної категорії осіб.
Реалізація заходів Програми сприятиме поліпшенню соціального і
медичного забезпечення учасників АТО, а саме:
- забезпеченню фінансової підтримки;
- підвищенню рівня правової обізнаності;
- забезпеченню потреб у медичному обслуговуванні, а також психологічній
реабілітації;
- відновленню принципів поваги у підростаючого покоління до ветеранів війни,
популяризації національної духовно-культурної спадщини;
- адаптації до мирного життя шляхом гідного працевлаштування.
Отже, найважливішими питаннями, на розв'язання яких спрямована
Програма, є покращання рівня життя учасників АТО, забезпечення захисту їх
законних прав на достатній життєвий рівень, включаючи працю та соціальний
захист, охорону здоров'я та медичну допомогу, освіту.
II. Мета Програми
Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов'язаних завдань і
заходів, що спрямовані на покращання соціального та медичного забезпечення

учасників АТО та членів їх сімей, створення сприятливих умов для їх
життєдіяльності, реабілітації учасників АТО; поліпшення умов життя шляхом
захисту їх у правовій, соціальній та культурній сферах; створення у суспільстві
атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до ветеранів війни,
членів сімей загиблих та учасників АТО.

ІII. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги
та джерела фінансування, строки виконання Програми
Мету Програми передбачається досягнути шляхом:
1) надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;
2) надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей
загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних
послуг, послуг з професійної реабілітації та працевлаштування;
3) забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня
здоров'я учасників АТО, у тому числі на базі місцевих лікувальнопрофілактичних закладів;
4) увічнення пам'яті загиблих героїв.
Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного,
обласного та міського бюджетів, інших — джерел, не заборонених чинним
законодавством. *
Термін виконання Програми – 2018-2020 роки.
IV. Завдання і заходи Програми та результативні показники
Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування заходів,
зазначених у розділі VII, відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів
державного, обласного, міського бюджетів та інших джерел, в тому числі
благодійної та спонсорської допомоги.
Результативний показник Програми - забезпечення всебічної підтримки з
боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям
загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину.
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального
захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах учасників
АТО, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії та 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.
V. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 1 до Програми.
VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну
депутатську комісію міської ради із соціальних питань.
Усі учасники Програми, задіяні в реалізації заходів, незалежно від джерел
фінансування заходів, звітують про хід виконання Програми перед УПСЗН
Рубіжанської міської ради щокварталу до 15 числа, наступного за звітним

періодом. УПСЗН Рубіжанської міської ради щорічно в останньому кварталі року
звітує про виконання Програми перед Рубіжанською міською радою.
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління
праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради, яке щорічно
готує звіт та інформує Рубіжанську міську раду про проведені заходи.
Виконавці щокварталу до 15 числа, наступного за звітним періодом,
надають відповідну інформацію управлінню праці та соціального захисту
населення.

Секретар міської ради

В.І.Соловйов

Додаток 1 до Програми

Напрями діяльності та заходи Комплексної міської програми медичного і соціального забезпечення учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 - 2020 роки
N
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(тис. грн.), у тому
числі за роками:
2018
2019 2020

Очікуваний
результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Правовий захист
учасників АТО та
членів їх сімей

1) висвітлення в
місцевих засобах
масової інформації
змін у чинному
законодавстві щодо
порядку надання
пільг та компенсацій
2) проведення нарад,
"круглих столів",
конференцій з метою
вирішення нагальних
питань соціального
захисту
1) надання
матеріальної
допомоги інвалідам
війни, інвалідність
яких пов'язана з
пораненням,
одержаним під час
безпосередньої
участі в АТО, до Дня
захисника України

2018-2020
роки

УПСЗН,
загальний
відділ

Місцевий
бюджет

*

*

*

підвищення рівня
правової обізнаності
серед учасників АТО
та членів їх сімей

2018-2020
роки

УПСЗН,
загальний
відділ

Місцевий
бюджет

*

*

*

своєчасне вирішення
проблемних питань
соціального захисту
учасників АТО та
членів їх сімей

2018-2020
роки

УПСЗН

Місцевий
бюджет

*

*

*

2

Соціальне
забезпечення
учасників АТО та
членів їх сімей

забезпечення
матеріальної
підтримки учасників
АТО

1

3

2

3

4

5

6

7

8

9

Соціальне
забезпечення
учасників АТО та
членів їх сімей

2) надання
матеріальної
допомоги пораненим
учасникам АТО та
членам сімей
загиблих (померлих)
осіб, які брали участь
в АТО, зареєстровані
та проживають у м.
Рубіжне
3) надання земельних
ділянок та їх
відведення
учасникам АТО та
сім’ям загиблих
учасників АТО
4) проведення
безоплатного
капітального
ремонту житла
інвалідам війни у
відповідності до
ПКМУ від 20.05.2009
№ 565
1) створення реєстру
УБД АТО,
забезпечення
санаторнокурортного відбору
та видачі довідок для
санаторнокурортного
лікування

2018-2020
роки

УПСЗН

Місцевий
бюджет

*

*

*

Медичне
обслуговування
учасників АТО та
членів їх сімей

10

забезпечення
матеріальної
підтримки учасників
АТО

2018-2020
роки

Управління
землеустрою,
архітектури і
містобудування

Не потребує
фінансування

-

-

-

покращення життя
учасників АТО та
членів їх сімей

2018-2020
роки

УПСЗН

Місцевий
бюджет

*

*

*

покращення житлопобутових умов
інвалідів війни

2018-2020
роки

КУОЗ
«ЦПМСД»
Рубіжанської
міської ради

Не потребує
фінансування

-

-

-

створення реєстру
учасників АТО, які
бажають пройти
санаторно-курортне
лікування

1

2

Медичне
обслуговування
учасників АТО та
членів їх сімей

4

Освітній та
патріотичновиховний напрямки

4

5

6

7

8

9

10

2) забезпечення
психологічної
допомоги та
реабілітації УБД
АТО
3) зубопротезування
УБД АТО

3

2018-2020
роки

Лікар-психолог
Луганської
обласної
клінічної лікарні

Обласний
бюджет

*

*

*

2018-2020
роки

Місцевий
бюджет

*

*

*

4) проведення
комплексного
медичного огляду
демобілізованих УБД
АТО
5) пільгове
відвідування
плавального басейну
учасниками АТО
1) проведення в
навчальних закладах
засідань "круглих
столів" за участю
ветеранів війни,
учасників АТО та
громадських
організацій ветеранів
війни та учасників
АТО

2018-2020
роки

Управління
охорони
здоров’я
КУОЗ
«ЦПМСД»
Рубіжанської
міської ради

профілактика та
поліпшення соціальнопсихологічної
реабілітації, надання
медичних послуг
покращення здоров’я
учасників АТО

Місцевий
бюджет

*

*

*

охоплення медичними
послугами в повному
обсязі

2018 рік

КП «РФСК»

Місцевий
бюджет

*

*

*

покращення здоров’я
учасників АТО

2018-2020
роки

Управління та
заклади освіти
Рубіжанської
міської ради,
громадські
організації
ветеранів війни
та учасників
АТО

Не потребує
фінансування

-

-

-

відновлення у
суспільній свідомості
позитивного образу
воїна-захисника
Батьківщини

1

2

Освітній та
патріотичновиховний напрямки

4

5

6

7

8

9

10

2) залучення
учасників АТО до
проведення у
навчальних закладах
заходів з військовопатріотичного
виховання

3

2018-2020
роки

Не потребує
фінансування

-

-

-

соціальна адаптація
учасників АТО, у тому
числі з обмеженими
фізичними
можливостями

3) сприяння у
влаштуванні дітей
учасників АТО до
дитячих дошкільних
закладів

2018-2020
роки

Управління та
заклади освіти
Рубіжанської
міської ради,
громадські
організації
ветеранів війни
та учасників
АТО
Управління
освіти

Не потребує
фінансування

-

-

-

4) організація та
проведення конкурсу
учнівських творів на
тему: "Чому я
поважаю професію
військового"
5) організація та
проведення зустрічей
учнів з учасниками
АТО; "уроків
мужності", конкурсів
малюнків, плакатів,
рефератів, творчих
робіт; виставок,
приурочених до
загальнонаціональних
свят

2018-2020
роки

Управління та
заклади освіти
Рубіжанської
міської ради

Місцевий
бюджет

*

*

*

підвищення рівня
соціальної
адаптованості дітей
учасників АТО, зняття
соціальної напруги в
сім'ях
відновлення в
суспільній свідомості
позитивного образу
професії військового

2018-2020
роки

Управління та
заклади освіти
Рубіжанської
міської ради

Місцевий
бюджет

*

*

*

відзначення пам'ятних
дат на належному
рівні, патріотичне
виховання молоді

1

2

Освітній та
патріотичновиховний напрямки

5

3

6) проведення акцій
"Подарунок воїну"
серед учнів
загальноосвітніх шкіл
до Дня захисника
України, Дня
Збройних Сил
України
Участь ветеранів
1) проведення циклу
війни у громадському заходів у закладах
та культурному житті культури для
учасників АТО:
тематичні Інтернетконкурси
патріотичного
напрямку;
персональні,
тематичні виставки з
декоративноужиткового
мистецтва
2) організація та
проведення заходів
щодо утримання в
належному стані
пам'ятників

4

5

6

2018-2020
роки

Управління та
заклади освіти
Рубіжанської
міської ради

Місцевий
бюджет

7

8

9

2018-2020
роки

Відділ культури,
молоді та спорту

Місцевий
бюджет

*

*

*

2018-2020
роки

Відділ культури,
молоді та спорту

Місцевий
бюджет

*

*

*

10

відновлення
принципів поваги у
підростаючого
покоління до
військовослужбовців

підвищення
культурного рівня
учасників АТО,
розвиток їх творчих
здібностей, надання
можливостей для
самореалізації,
психоемоційна та
соціокультурна
реабілітація,
організація
культурного дозвілля
бійців АТО
збереження
пам'ятників для
нащадків

1

2

Участь ветеранів
війни у
громадському та
культурному житті

6

Зайнятість,
професійна
орієнтація та
підготовка
учасників АТО

3

4

3) організація
2018-2020
безкоштовного
роки
отримання учасниками
АТО та ветеранами
війни бібліотечних
послуг; відвідування
концертів та вистав,
екскурсій та виставок у
музеях, інших заходів,
які проводяться на базі
закладів культури (окрім
комерційних)
1) надання послуг
2018 службою зайнятості
2020 роки
учасникам АТО, які
звернулися по допомогу
у працевлаштуванні
2) сприяння професійній
2018 орієнтації на певні види 2020 роки
діяльності

3) сприяння
започаткуванню
демобілізованими
військовослужбовцями
власної справи шляхом
надання одноразової
допомоги по безробіттю
для організації
підприємницької
діяльності

2018 2020 роки

5

6

7

8

9

Відділ
культури,
молоді та
спорту

Місцевий
бюджет

*

*

*

10

Рубіжанський
міський центр
зайнятості

Не потребує
фінансування

-

-

-

підвищення рівня
зайнятості,
працевлаштування на
постійне місце роботи

Рубіжанський
міський центр
зайнятості

Не потребує
фінансування

-

-

-

Рубіжанський
міський центр
зайнятості

Фонд
загальнообов'я
зкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

**

**

**

підвищення мотивації до
працевлаштування,
соціальна адаптація,
переорієнтація на цивільні
професії
сприяння самозайнятості
учасників АТО шляхом
надання одноразової
допомоги по безробіттю

залучення ветеранів війни
та учасників АТО до
культурно-мистецьких
заходів, виявлення
обдарованої творчої
молоді, сприяння широкій
інтеграції людей з
обмеженими фізичними
можливостями в
суспільстві

1

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зайнятість,
професійна
орієнтація та
підготовка
учасників АТО

4) компенсація
роботодавцям витрат у
розмірі єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування відповідно
до ст. 26 Закону України
"Про зайнятість
населення"
5) професійне навчання
безробітних із числа
учасників АТО на
професії, що мають
попит на ринку праці та
під самозайнятість

2018-2020
роки

Рубіжанський
міський центр
зайнятості

**

**

**

забезпечення додаткових
гарантій зайнятості,
розширення можливостей
для працевлаштування
учасників АТО

2018-2020
роки

Рубіжанський
міський центр
зайнятості

Фонд
загальнообов'я
зкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття
Фонд
загальнообов'я
зкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття
Не потребує
фінансування

**

**

**

підвищення
конкурентоспроможності
на ринку праці шляхом
професійного навчання
безробітних
демобілізованих
військовослужбовців, які
брали участь в АТО

-

-

-

одержання психологічної
допомоги учасниками
АТО та членами їх сімей

Соціальна
підтримка,
соціальнопсихологічна
адаптація членів
сімей учасників
АТО
Підтримка
діяльності ГО
«Спілка ветеранів
АТО м. Рубіжне»

Соціальний супровід
2018 ЦСССДМ
2020 роки

1) висвітлення в засобах
масової інформації
діяльності ГО «Спілка
ветеранів АТО
м. Рубіжне» питань і
проблем учасників
бойових дій АТО

ГО «Спілка
2018 ветеранів АТО
2020 роки
м. Рубіжне»

підвищення рівня правової
обізнаності серед
учасників АТО та членів їх
сімей

1

2

Підтримка
діяльності ГО
«Спілка ветеранів
АТО м. Рубіжне»

Примітка:

3

4

5

2) участь у
громадському житті
громади (включення до
ГО «Спілка
Громадської ради при
2018-2020
ветеранів АТО
роки
міському голові м
м. Рубіжне»
Рубіжне представника
ГО «Спілка ветеранів
АТО м. Рубіжне»)
3) виділення
Відділ міського
приміщення для
комунального
діяльності ГО «Спілка
2018 рік
майна
ветеранів АТО м.
Рубіжне»
4) фінансування заходів,
присвячених датам (до
Управління
Дня захисника Вітчизни,
освіти
до Дня ЗСУ, до дня
Рубіжанської
2018-2020
Волонтера, до Дня
міської ради,
роки
добровольця, До Дня
відділ культури,
пам’яті 22 травня, до
молоді та
Дня визволення міста
спорту
від НЗФ)

6

7

8

9

10

прийняття активної участі
у житті громади
Не потребує
фінансування

*

*

*

підтримка діяльності
громадської організації

*

*

*

підтримка діяльності
громадської організації

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

* - за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми;
** - фінансування у межах затвердженого кошторису видатків

