Додаток 1
до Порядку розроблення
районних цільових програм,
моніторингу та звітності про
їх виконання

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії районної ради
від______2 0 __ р. №________

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
підтримки сімей загиЩщх (постраждалих) під час масових акцій
громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого
2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та
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ПАСПОРТ
Районної комплексної програми підтримки сімей загиблих
(постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і
працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які
брали участь в Антитерористичній операції в східних областях України
- мешканців Косівського району

1. Ініціатори розроблення Програми (замовники):
Районна державна адміністрація
Районна рада
Постійна комісія районнрї ради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення
2. Розробники Програми:
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
3. Термін реалізації Програми: 2015 роки
4. Етапи фінансування Програми: щорічно
5. Обсяг фінансування Програми: 114,0
Роки
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6. Очікувані результати виконання Програми:
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень
соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в
родинах сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського
протесту, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та
членів добровольчих загонів, які брали участь в АТО, а також дасть
можливість сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні
допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.
7. Термін проведення звітності: в кінці кожного року.
Замовники Програми:
Голова районної державної адміністрації

Р.Матейчук

Керівник Програми:
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

В.Ропар

Обґрунтування доцільності розроблення
Районної комплексної програми підтримки сімей загиблих
(постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з
21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і
працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які
брали участь в Антитерористичній операції в східних областях України - мешканців Косівського району
І. Загальна частина
В умовах соціально-політичної нестабільності та перебігу останніх
воєнно-політичних подій значна частина населення України та Косівського
району зокрема виступила учасником збройних протистоянь з метою
забезпечення Конституційного ладу, демократизації влади та утвердження
Європейських цінностей в державі.
Забезпечуючи єдність і незалежність держави та безпеку мирних
жителів Донецької та Луганської областей, постраждали військовослужбовці
та працівники правоохоронних органів, а окремі з них загинули.
Більшість цих героїв - це молоді, амбітні, життєрадісні люди, що в ім’я
Батьківщини та майбутнього добробуту своїх близьких і всього населення
України пожертвували своїм життям та здоров’ям. Тому, для встановлення
авторитетності державного устрою влади, формування системи європейських
цінностей та підтвердження суспільної поваги й шани, виникає необхідність
затвердження відповідної Програми як фактора реалізації ідеалів тих, хто
загинув і постраждав під час масових акцій громадського протесту,
військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, а також членів
добровольчих загонів в АТО.
II. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є визнання та належна оцінка проявленого героїзму
загиблих та постраждалих під час боротьби за демократичні цінності,
свободу і незалежність держави у протистоянні з диктатурою і тероризмом
шляхом надання фінансової допомоги та підвищення соціальних стандартів
для сімей загиблих військовослужбовців і працівників правоохоронних
органів та членів добровольчих загонів, які є учасниками бойових дій в АТО.
Основні завдання Програми сприяти всебічному наданню допомоги
сім’ям постраждалих під час масових акцій громадського протесту, що
відбулися в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року,
військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів
добровольчих загонів, які брали участь у проведенні АТО, покращення рівня
їхнього
життя,
покращенню
матеріально-побутового,
соціальнопсихологічного мікроклімату в родинах шляхом впровадження додаткових
соціальних гарантій та адресних допомог.
Для цього необхідно:
- запровадити єдиний реєстр осіб та облік одержувачів послуг та

допомог, наданих з бюджетів всіх рівнів та інших джерел фінансування;
- запровадити системний моніторинг якості надання всіх видів послуг;
- створити усі необхідні умови для безперешкодного доступу громадян
до інформації щодо виконання Програми.
III. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми буде здійснюватися в межах видатків,
передбачених в районному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
IV. Очікувані результати
Виконання визначених Програмою заходів (додаються) поліпшить
соціальний захист сімей постраждалих під час масових акцій громадського
протесту, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та
членів добровольчих загонів, які брали участь в АТО, а також дасть
можливість таким сім’ям отримати підтримку щодо якісного медичного
обслуговування, надання матеріальної допомоги, вирішення інших
соціально-побутових питань.
V. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація роботи з виконання Програми покладається на управління
соціального захисту населення райдержадміністрації.
Структурні підрозділи та відділи райдержадміністрації, установи та
організації, міський, селищні та сільські голови, визначені виконавцями
Програми, інформують управління соціального захисту населення
райдержадміністрації про хід її виконання щоквартально до 5 числа місяця,
наступного за звітним кварталом.
Внесення змін до Програми здійснюється за пропозиціями структурних
підрозділів РДА, погодженими з іншими виконавцями Програми.
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організаціями з метою залучення райдержадміністрації,
позабюджетних коштів для надання районний центр соціальних
грошової і натуральної допомоги сім’ям служб для сім’ї, дітей та
загиблих
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масових акцій громадського протесту та
проведення АТО, які 'її потребують
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року, загиблих (постраждалих) військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів добровільних загонів, які брали участь в
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загиблих під час проведення АТО.
Забезпечення
безкоштовним Відділ освіти
дворазовим харчуванням учнів 1-4 райдержадміністрації,
класів загальноосвітніх навчальних міська, селищні, сільські ради
закладів - дітей загиблих під час
проведення АТО,
одноразовим харчуванням - учнів 5-11
класів.
Звільнення дітей учасників АТО від Відділ освіти
сплати за додаткові освітні послуги у райдержадміністрації,
державних і комунальних навчальних відділ культури і туризму
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2015 р ік

5

1

В м еж ах
б ю д ж етних
при зн ач ен ь

підвищенні кваліфікації, залучення до
участі у громадських та тимчасових
роботах.
2.15 Забезпечення
твердим
паливом Райагроліс
2015 рік В межах
(дровами) за пільговими цінами сімей Кутський держлісгосп
бюджетних
поранених учасників АТО .
призначень
2.16 Забезпечення
надомним
обслу Територіальний центр
постійно
говуванням одиноких непрацездатних соціального обслуговування
батьків, діти яких загинули під час (надання соціальних послуг)
проведення АТО
З.Медичне обслуговування
3.1 Надання безоплатної кваліфікованої Центральна районна лікарня
2015 рік В межах
медичної
допомоги
бюджетних
військовослужбовцям і пораненим АТО
призначень
медичними закладами
3.2 Здійснення заходів щодо безкоштовної Центральна районна лікарня
2015 рік В межах
диспансеризації військовослужбовців і
бюджетних
поранених учасників АТО, членів їх
призначень
сімей
3.3 Забезпечення позачергового санаторно- Центральна районна лікарня
2015 рік В межах
курортного лікування дітей-інвалідів та
бюджетних
дітей із сімей учасників АТО в разі
призначень
наявності медичних показань
4.Вшанування пам»яті загиблих учасників АТ(
4.1 Створення у музейних, бібліотечних Відділ культури і туризму
2015 рік
закладах
тематичних
виставок, райдержадміністрації
експозицій, у тому числі фотовиставок,
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7

В меж ах
бю дж етних
призначень

8

9
не м ож уть н а л е ж н и м
i.i.iuM
ви ко п у вати
батьківські о б о в ’язк и
С при ян ня
со ц іал ізац ії
гром адян, які зазн ал и

стресових впливів

В межах
бюджетних
призначень

Соціальний захист сімей
загиблих та учасників
бойових дій
Надання
необхідних
соціальних послуг

В межах
бюджетних
призначень

Поліпшення
індикативних
показників здоров’я

В межах
бюджетних
призначень

Поліпшення
індикативних
показників здоров’я

В межах
бюджетних
призначень

Поліпшення
індикативних
показників здоров’я

Підвищення
патріотизму
населення

рівня
серед

1

2
3
присвячених героїзму учасників АТО
4.2 Організація
зустрічей
учнів
з Відділ освіти
учасниками антитерористичної операції райдержадміністрації
та волонтерами, які надають їм
допомогу

4.3 Проведення лінійок та уроків пам’яті, Відділ освіти
виховних годин, бесід, вечорів,
райдержадміністрації
виставок
малюнків
та
інших
тематичних
заходів,
присвячених
вшануванню пам’яті захисників, .які
віддали життя за незалежність України

Керівник програми
Перший заступник голови
райдержадміністрації

4

5

6

7

8

9
Досягнення
якісно
нових результатів у
духовно-моральному,
патріотичному
вихованні
підрос
таючого покоління
Виховання патріотизму
у дітей та молоді

Василь Ропар

