КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова тридцять четверта сесія шостого скликання)
РІШЕННЯ
від 27 квітня 2015 року

м. Карлівка

Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та
ветеранів війни на 2013-2020 роки
Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши подані районною державною
адміністрацією зміни та доповнення до районної комплексної Програми
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та
ветеранів війни на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять другої
сесії районної ради VI скликання від 12 червня 2013 року (зі змінами),
враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Назву районної комплексної Програми соціального захисту
осіб з обмеженими фізичними можливостями та ветеранів війни на
2013-2020 роки викласти в такій редакції: «Районна комплексна
Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними
можливостями, ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції на 2013-2020 роки».
2.
Внести зміни та доповнення до районної комплексної
Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними
можливостями, ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції на 2013-2020 роки згідно додатків.
3.
Затвердити порядок організації відпочинку (з наданням
оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які
проходили службу в районах проведення антитерористичної
операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) в
2015 році (додається).
4.
Організацію виконання даного рішення покласти на
управління, відділи та служби районної державної адміністрації,
контроль за виконанням – на постійну комісію районної ради з
питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молодіжної
політики, спорту та туризму.
Голова районної ради

С.Б. Стасенко
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Додаток 1 до рішення
позачергової 34 сесії
районної ради
шостого скликання
від 27.04. 2015 року
Зміни та доповнення до районної комплексної Програми
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями,
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
на 2013-2020 роки
1. Позиції 9, 9.1 Паспорту районної Комплексної програми соціального
захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників
антитерористичної операції на 2013-2020 роки (далі Програма) викласти в
такій редакції:
9.

Загальний обсяг фінансових 1584,3
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми,
у тому числі:

9.1.

коштів обласного бюджету

255,0

3

2. Додаток 2 до Програми викласти в такій редакції:

Додаток 2

Ресурсне забезпечення районної комплексної Програми
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями,
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
на 2013-2020 роки
тис. гривень
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми

Усього
витрат на
виконання
програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

181,5

183,6

278,6

185,8

187,8

189,0

189,0

189,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,0

20,0

115,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

255,0

161,5

163,6

163,6

165,8

167,8

169,0

169,0

169,0

1329,3

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

1584,3

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів
місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків,
передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за
виконання завдань і заходів Програми
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3. Додаток 3 до Програми доповнити розділом 6 такого змісту:
№
п/п
1

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2

Перелік заходів
програм
3

6.1.

Організація
відпочинку (з
наданням оздоровчих
послуг)
демобілізованих
військовослужбовців,
які проходили
військову службу в
районах проведення
антитерористичної
операції, та членів їх
сімей (дружини
(чоловіка),
неповнолітніх дітей)

6.1.1. Забезпечити
організацію
відпочинку
(з
наданням оздоровчих
послуг)
демобілізованих
військовослужбовців,
які
проходили
військову службу в
районах проведення
антитерористичної
операції, та членів їх
сімей
(дружини
(чоловіка),
неповнолітніх дітей) у
санаторно-курортних
закладах

6.2.

Забезпечення
соціального
супроводження
демобілізованих
військовослужбовців,
які проходили
військову службу в
районах проведення
антитерористичної
операції, та членів їх
сімей (дружини
(чоловіка),
неповнолітніх дітей)

6.2.1. Координувати
діяльність відділів,
управлінь та інших
державних установ
щодо постійного
соціального
супроводження сімей
демобілізованих
військовослужбовців,
які проходили
військову службу в
районах проведення
антитерористичної
операції

Строк
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)
Джерела
викон
у тому числі за роками
Виконавці
фінансува Всьо
ання
ння
го
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
заходу
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6. Соціальне супроводження учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
2015
Районний
центр
соціальних служб для
Обласний
95,0
95,0
сім’ї, дітей та молоді,
бюджет
відділ у справах сім’ї та
молоді
0
0
райдержадміністрації,
Районний
управління
праці
та
бюджет
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
фінансове
управління
райдержадміністрації,
центральна
районна
лікарня,
КО
Центр
первинної
медикосанітарної допомоги,
Карлівський районний
військовий комісаріат,
відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
міськсільськвиконкоми

2015

Райдержадміністрація

тис. гривень

2020
15

Очікуваний
результат
16
Організація
відпочинку (з
наданням
оздоровчих послуг)
демобілізованих
військовослужбовц
ів, які проходили
військову службу в
районах
проведення
антитерористичної
операції, та членів
їх сімей (дружини
(чоловіка),
неповнолітніх
дітей)

Виявлення та
задоволення
потреб учасників
антитерористичної
операції та членів
їх сімей
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6.2.2. Забезпечити
комплексне соціальне
супроводження
демобілізованих
військовослужбовців,
які проходили
військову службу в
районах проведення
антитерористичної
операції, та членів їх
сімей (дружини
(чоловіка,
неповнолітніх дітей)
за місцем постійного
проживання

6.2.3. Забезпечити
соціальний супровід
сімей демобілізованих
військовослужбовців,
які проходили
військову службу в
районах проведення
антитерористичної
операції, які
опинилися в складних
життєвих обставинах
6.2.4. Забезпечити
проведення огляду та
надання медичної
допомоги учасникам
антитерористичної
операції лікарями
загальної практики
(сімейними лікарями)
центрів первинної
медико-санітарної
допомоги
6.2.5. Забезпечити
реабілітацію та
психологічну
підтримку
демобілізованих
військовослужбовців,

2015

Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
центральна районна
лікарня, КО Центр
первинної медикосанітарної допомоги,
відділ культури
райдержадміністрації,
районний центр
зайнятості,
міськсільськвиконкоми

2015

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
міськсільськвиконкоми

2015

Центральна районна
лікарня, КО центр
первинної медикосанітарної допомоги

2015

Центральна районна
лікарня, КО центр
первинної медикосанітарної допомоги,
районний центр
соціальних служб для
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6.3.

Працевлаштування та
професійна
реабілітація учасників
антитерористичної
операції

які проходили
військову службу в
районах проведення
антитерористичної
операції, та членів їх
сімей
6.2.6. Забезпечити
протезування осіб з
числа учасників
антитерористичної
операції на підставі
направлень, виданих
управлінням праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
6.3.1. Сприяти у
працевлаштуванні
громадян з числа
учасників
антитерористичної
операції та членів їх
сімей, в тому числі
залученням до
започаткування
підприємницької
діяльності шляхом
виплати допомоги по
безробіттю одноразово
для організації власної
справи, здійснення
соціального супроводу
даної категорії
громадян у період
пошуку роботи
6.3.2.Стимулювати
працевлаштування
громадян з числа
учасників
антитерористичної
операції та членів їх
сімей, яким надано
статус безробітного,
шляхом надання
роботодавцям
компенсації
фактичних витрат у
розмірі єдиного внеску
на
загальнообов’язкове

сім’ї, дітей та молоді

2015

Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
Полтавське казенне
експериментальне
протезно-ортопедичне
підприємство
міськсільськвиконкоми

2015

Районний центр
зайнятості

2015

Районний центр
зайнятості

Сприяння
працевлаштуванню
демобілізованих
військовослужбовц
ів, які брали участь
у
антитерористичній
операції, їх
адаптації до
трудової діяльності
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державне соціальне
страхування у
визначеному
Кабінетом Міністрів
України порядку
6.3.3. Сприяти
соціально-трудовій
адаптації осіб з числа
учасників
антитерористичної
операції та членів їх
сімей шляхом
організації
громадських робіт та
інших робіт
тимчасового характеру
6.3.4. Забезпечити
соціальну підтримку
та залучити до
продуктивної праці
громадян з числа
учасників
антитерористичної
операції та членів їх
сімей шляхом
проведення
профорієнтаційної та
психологічної
підтримки щодо
професійного
самовизначення
відповідно до потреб
місцевого ринку праці
6.3.5. Сприяти у
прискоренні
працевлаштування
учасників
антитерористичної
операції та членів їх
сімей шляхом
організації
професійного
навчання під
замовлення
роботодавців за
професіями,
спеціальностями та
напрямками
підвищення
кваліфікації, які

2015

Районний центр
зайнятості

2015

Районний центр
зайнятості

2015

Районний центр
зайнятості
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користуються попитом
на ринку праці, на базі
навчальних закладів,
підприємств,
організацій та установ,
у тому числі на базі
«Полтавського вищого
міжрегіонального
професійного училища
імені Героя
Радянського Союзу
Бірюзова С.С.»
6.4. Надання правової
6.4.1. Надавати
2015
Юридичний відділ
допомоги учасникам
безоплатну первинну
райдержадміністрації,
антитерористичної
правову допомогу
Карлівське районне
операції
через громадські
управління юстиції у
приймальні, створених
Полтавській області
при
райдержадміністрації
та районному
управлінні юстиції
Разом за розділом 6. Соціальне супроводження учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей
Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Районні,
міські
бюджети
Інші
джерела

Керуючий справами районної ради

Правова допомога
учасникам
антитерористичної
операції та членам
їх сімей з
актуальних для них
питань

95,0

95,0

95,0

95,0

І.А. Дроздович
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Додаток 4
до рішення позачергової 34
сесії районної ради шостого
скликання від 27.04.2015р.
ПОРЯДОК
організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих
військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення
антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік),
неповнолітні діти) в 2015 році
1. Цей Порядок визначає механізм організації відпочинку (з наданням
оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які проходили
службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей
(дружина, чоловік, неповнолітні діти) за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Порядок розроблений на виконання обласної Комплексної програми
соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників
антитерористичної операції на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням
п’ятнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року
(в редакції рішення двадцять сьомої позачергової сесії обласної ради шостого
скликання
від 10.03.2015 року) та районної комплексної Програми
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та
ветеранів війни на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять другої
сесії районної ради шостого скликання від 12 червня 2013 року( в редакції
рішення тридцять третьої позачергової сесії районної ради шостого
скликання від 17 березня 2015 року.
2. Карлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді проводять закупівлю путівок на відпочинок (з наданням оздоровчих
послуг) відповідно до Закону України «Про здійснення державних
закупівель» шляхом укладення угод із санаторно-курортними закладами.
Строк перебування демобілізованих військовослужбовців та їх сімей у
санаторно-курортному закладі на відпочинку становить не більше 12
календарних днів.
3. З метою забезпечення відпочинку (з наданням оздоровчих послуг)
демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах
проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина
(чоловік), неповнолітні діти) районний військовий комісаріат після
проведення демобілізації військовослужбовців передає їх списки із
зазначенням місця проживання Карлівському районному центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
4. Карлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді проводить обстеження сімей військовослужбовців з метою виявлення
сімей, які потребують відпочинку (з наданням оздоровчих послуг).
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5. Список військовослужбовців та членів їх сімей Карлівський
районний центр передає до закладів охорони здоров’я з метою оформлення
довідки для одержання путівки на відпочинок (з наданням оздоровчих
послуг) форми № 070/о.
6. Карлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді забезпечує прийом заяв військовослужбовців та членів їх сімей із
зазначенням періоду та профілю санаторно-курортного закладу.
До заяви додаються наступні документи:
1)
копія паспорту (1, 2, 11 сторінки) військовослужбовця, дружини
(чоловіка);
2)
копія документа військовослужбовця, дружини (чоловіка), що
засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб –
платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи,
яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в
паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою
відміткою);
3)
копія посвідчення учасника бойових дій або довідка про участь в
АТО (надається військкоматами), чи інший документ, який підтверджує факт
проходження ним служби в зоні проведення АТО;
4)
довідка для одержання путівки на відпочинок (з наданням
оздоровчих послуг) за формою № 070/о;
5)
копія свідоцтва про одруження;
6)
копія свідоцтва про народження;
7)
згода на обробку та використання персональних даних
військовослужбовця, дружини (чоловіка).
Зазначені документи не потребують нотаріального засвідчення. Копії
документів засвідчуються керівниками центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді. Оригінали документів мають зберігатися в центрах
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не менше ніж 3 роки.
7. Карлівський районний центр передає пакет документів по кожній
сім’ї окремо до райдержадміністрації з метою комісійного розгляду та
прийняття рішення щодо відпочинку (з наданням оздоровчих послуг).
8. Карлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді проводить безоплатне забезпечення путівками на відпочинок (з
наданням оздоровчих послуг) кожного члена сім’ї військовослужбовця
окремо.
9. Факт надання санаторно-курортними закладами послуг відпочинку (з
наданням оздоровчих послуг) демобілізованим військовослужбовцям, які
проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та
членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) підтверджується
зворотнім талоном путівки та актом про надання послуг.
Керуючий справами районної ради

І.А. Дроздович

