ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
VII скликання
_______________________ сесії
__.03.2018 р.

Летичів

№ __

Про внесення змін до Програми соціальної,
трудової, медичної реабілітаційної допомоги
інвалідам другої світової війни, учасникам
бойових дій, учасникам війни, дітям війни,
ветеранам праці, людям похилого віку на 20162020 роки
Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про внесення
змін до Програми соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам
другої світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни,
ветеранам праці, людям похилого віку на 2016-2020 роки, Летичівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми соціальної, трудової, медичної реабілітаційної
допомоги інвалідам другої світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни,
дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2016-2020 роки:
1.1. Додатково передбачити у 2018 році обсяг фінансування за рахунок
субвенції з селищного бюджету Меджибізької селищної ради в сумі 20 тис. грн.
1.2. Внести зміни в додатки 1, 2, 3 до Програми, передбачивши обсяг
фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації, в сумі 182,1 тис. грн., з них 50 тис.
грн. у 2018 році.
2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова
комісії Самолюк М.М.).
Селищний голова

І. Тисячний

Затверджено
рішенням 5 сесії VІІ скликання
Летичівської селищної ради
від 25.02.2016 р. № 13

Програма
соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам другої
світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни,
ветеранам праці, людям похилого віку
на 2016-2020 роки
І. Загальні положення.
Організація ветеранів України є добровільною Всеукраїнською громадською
організацією, яка об’єднує в своїх лавах ветеранів війни, ветеранів праці, дітей
війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку. Вона діє на
засадах самоврядування у відповідності з Конституцією, чинним законодавством та
Статутом організації.
Районна організація ветеранів створена установчою конференцією в лютому 1987
року. Відповідно до Статуту через кожні 4 роки проходять звітно-виборні
конференції, на яких обирається новий склад ради організації. Діють первинні
осередки на територіях громад колишніх 21 сільських та селищних рад. Організація
опікується 9695 людьми похилого віку району, в т.ч. 6865 на території
Летичівської територіальної громади.
ІІ. Аналіз та стан проблем.
Станом на 01.01.2016 року в районі числиться 9635 ветеранів всіх категорій . З
них учасників бойових дій 243, в т.ч. фронтовиків другої світової війни 38,
інвалідів війни 124, учасників війни 1143, дітей війни – 3839, ветеранів праці зі
стажем понад 35 років 2684, ветеранів військової служби і силових структур – 186,
вдів та членів сімей загиблих 186.
Покоління пенсіонерів залишається
слабо захищеним в соціальному плані.
1016 пенсіонерів проживають на рівні мінімальної пенсії 1074 гривні. Ветеранів
турбують високі ціни на медикаменти, тарифи на житлово-комунальні послуги,
позбавлення пільг на комунальні послуги від пенсії, що перевищує 1710 гривень,
замороження державних соціальних законів, не виконання
судових рішень щодо
дітей війни. З цими питаннями вони постійно звертаються в раду ветеранів.
Організація ветеранів діє на громадських засадах, є неприбутковою. Відповідно
до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
ст.20, органи державної виконавчої влади, місцеві Ради в т.ч. об’єднанні
територіальні громади надають ветеранським організаціям приміщення, майно,
фінансову підтримку для здійснення їх статутних завдань.

ІІІ. Мета програми.
Метою програми є захист законних соціальних, економічних, моральних,
духовних інтересів ветеранів війни і праці, вшанування героїчної пам'яті подій 19411945 року і покоління, яке приймало в ньому безпосередню участь, створило
соціально-економічний розвиток країни в післявоєнний період.
ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблем.
Рада організації ветеранів захищає інтереси літніх людей відповідно до Законів
в державних органах влади.
Приймає участь в розробці та реалізації заходів Програм, спрямованих на
соціальний захист ветеранів. Ініціює розробку і прийняття рішень органами влади,
рішень на виконання проблем, що турбують ветеранів.
Надає консультації, організаційну допомогу у поліпшенні умов медичного,
побутового, транспортного забезпечення.
Проводить благодійні заходи для поліпшення умов життя ветеранів.
Сприяє розвитку волонтерського руху, опікунства, надання життєво необхідної
допомоги одиноким немічним людям.
Бере участь у героїко-патріотичному виховані молоді на кращих традиціях
старшого покоління.
Сприяє увіковіченню Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.,
турбується про збереження, та утримання в належному стані пам'ятників, братських
могил.
Підтримує зв'язки з місцевими органами влади, з органами соціального захисту
населення, медицини, освіти, культури у вирішення питань життя ветеранів.
V. Перелік завдань і заходів програми.
1. Обстеження умов проживання ветеранів війни та праці, надання їм допомоги у
вирішенні соціальних проблем.
2. Виявлення одиноких людей похилого віку, яким потрібна соціальна постійна
допомога для життя. Сприяння розвитку волонтерського руху серед дорослих та
учнів для здійснення опіки над одинокими немічними людьми.
3. Робота по збереженню пам'ятників про героїку вітчизняної війни 1941-1945рр.,
догляд, утримання в належному стані пам'ятників та обелісків, братських могил.
Пошукова робота по вивченню боротьби народу з фашизмом на місцевому рівні,
вшанування пам'яті її безпосередніх учасників. Захист історичної правди про Велику
Вітчизняну війну, популяризація її в школах.
4. Cпівпраця з закладами освіти по героїко-патріотичному вихованню молоді.
Проведення з нею зустрічей з ветеранами війни, учасниками АТО. Залучення
ветеранів праці, дітей війни до участі в круглих столах, інших заходах з метою
інформування молоді про видатних людей району, області, які розбудовували
державу. Допомога учням шкіл в зборі додаткових матеріалів для поповнення
музеїв бойової і трудової слави.
5. Приймати активну участь в організації та проведенню заходів до визначних
дат: День Перемоги, День скорботи, День незалежності, День людей похилого віку,

День визволення України, День Захисника Вітчизни, День партизанської Слави,
День інваліда і волонтера, День визволення району.
6. Сприяти розвитку культурного дозвілля для людей похилого віку.
Організовувати колективні відзначення Нового року, інших свят. Підтримувати
діяльність хору ветеранів «Стежина», виступи його на святкових заходах в селах
та селищах району. Сприяти розвитку шахового руху серед ветеранів, проведення
конкурсів і змагань.
7. Зміцнювати діяльність первинних ветеранських організацій, виявляти і
залучати активних в громадському житті пенсіонерів, до роботи в ветеранських
організаціях, матеріально заохочувати кращих активістів.
VІ. Фінансове забезпечення програми
Кошти районної ради ветеранів формуються з:
- надходжень з бюджету місцевих органів влади;
- благодійної допомоги.
Одержані кошти використовуються на Статутну діяльність ради ветеранів:
- виплату матеріальної допомоги тим, хто її потребує;
- нагородження найактивніших членів ради ветеранів за кращу роботу;
- нагородження учасників війни з ювілейними датами їх народження;
- виплату допомоги на поховання;
- оплату послуг електрозв'язку;
- передплату періодики, господарські витрати, видатки на відрядження;
- написання і випуск книг, брошур, іншої друкованої продукції про трудовий і
бойовий шлях старшого покоління і використання їх у виховних цілях молоді.
Розпорядником коштів є Летичівська селищна рада
КФК 091209
VІІ. Результативні показники виконання програми.
№ Обсяг коштів, які залучаються
п/п
до Програми
1. Обсяг ресурсів всього
2. в т.ч.:
- з селищного бюджету
Летичівської селищної ради
- за рахунок субвенції
селищного бюджету
Меджибізької селищної ради
3. Показники: кількість заходів і
послуг для ветеранів війни і
праці
4. Показники ефективності:
співвідношення кількості
послуг до їх вартості, в грн.
5. Якість надання послуг, у
відсотках

Всього витрат на виконання Програми в грн.
2016р.
2017р.
2018р.
2019р.
2020р.
20000
37100
50000
35000
40000
10000

22100

30000

35000

40000

10000

15000

20000

0

0

2250

2230

2200

2200

2200

8,9

16,6

22,7

15,9

18,18

100

100

100

100

100

Додаток 1
ПАСПОРТ
програми соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам
другої світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни,
ветеранам праці, людям похилого віку
на 2016-2020 роки
1.

Ініціатор розроблення програми

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення програми
Розробник програми
Районна
рада
організації
ветеранів України
Співрозробники Програми
Відповідальний
виконавець Районна
рада
організації
програми
ветеранів України
Учасники програми
Районна
рада
організації
ветеранів України, Летичівська
селищна
рада,
управління
соціального захисту населення

3.
4.
5.
6.

Районна
рада
ветеранів України

організації

7.

Термін реалізації програми

8.

Перелік місцевих бюджетів, які Селищний бюджет Летичівської
беруть участь у виконанні селищної ради, субвенція з
програми
селищного бюджету
Меджибізької селищної ради

9.

Загальний
обсяг
фінансових 182,1 тис. грн.
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, всього,

9.1.
9.2.

в тому числі:
Коштів селищного бюджету
Коштів
інших
заборонених
законодавством

джерел,
не
чинним

2016-2020 роки

2016

2017

2018

2019

2020

20
тис.
грн.

37,1
тис.
грн.

50
тис.
грн.

35
тис.
грн.

40
тис.
грн.

0

0

0

0

0

Додаток 2

Ресурсне забезпечення
Програми соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам
другої світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни,
ветеранам праці, людям похилого віку
на 2016-2020 роки
Етапи виконання Програми
тис. грн.
Показники витрат:

I
2016

II
2017

III
2018

IV
2019

V
2020

Всього

Районний бюджет

0

0

0

0

0

0

Селищний бюджет
Летичівської селищної ради

10

22,1

30

35

40

137,1

Субвенція з селищного
бюджету Меджибізької
селищної ради
Кошти небюджетних джерел
РАЗОМ

10

15

20

0

0

45

0
20

0
37,1

0
50

0
35

0
40

0
182,1

Додаток 3
Напрямки діяльності та заходи
Програми соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової війни, учасникам
бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку
на 2016-2020 роки
№
п/п

Назва напрямку
діяльності (пріоритетні
напрямки)

Перелік заходів
програми

Строк
Відповідальний
Джерела
виконання
виконавець
фінансування
програми

Орієнтовні щорічні обсяги
фінансування (вартість), тис.грн.

I

II

III

IV

Очікуваний
результат

V

2016 2017 2018 2019 2020
1

- підтримка
громадських організацій
у виконанні їх
статутних повноважень;
-забезпечення
матеріальної та
соціальної допомоги
інвалідам другої
світової війни,
учасникам бойових дій,
учасникам війни, дітям
війни, ветеранам праці,
людям похилого віку

Всього

- виплата
матеріальної
допомоги тим, хто
її потребує;
- нагородження
найактивніших
членів ради
ветеранів за кращу
роботу;
- нагородження
учасників війни з
ювілейними
датами їх
народження;
- виплата допомоги
на поховання;
- оплата послуг
електрозв'язку;
- передплата
періодики,
господарські
витрати, видатки на
відрядження

2016-2020
роки

Районна рада
організації
ветеранів
України

Селищний
бюджет
Летичівської
селищної ради
Субвенція з
селищного
бюджету
Меджибізької
селищної ради

182,1

10

22,1

30

35

40

10

15

20

0

0

20

37,1

50

35

40

Покращення
соціальної,
трудової,
медичної
реабілітаційної
допомоги
інвалідам другої
світової війни,
учасникам
бойових дій,
учасникам війни,
дітям війни,
ветеранам праці,
людям похилого
віку,
забезпечення
якісного надання
послуг
ветеранам війни
і праці.

