
                                                                    ПРОЄКТ           
                                                                                              Автор проєкту: голова районної ради  

організації ветеранів  України Г.П.Чекерда 

 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Третьої сесії 

 

…….2020 р.                                      Летичів                                                   № ….  
 

 

Про затвердження Програми соціальної, 

трудової, медичної реабілітаційної 

допомоги інвалідам другої світової  

війни, учасникам бойових дій, 

учасникам війни, дітям війни, ветеранам 

праці, людям похилого віку на 2021-

2025 роки 

 

З метою захисту законних соціальних, економічних, духовних інтересів 

ветеранів війни і праці, вшанування героїчної пам'яті подій 1941-1945 року і 

покоління, яке приймало в ньому безпосередню участь, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування» сесія селищної ради    – 

 

В И Р І Ш И Л  А: 

 

1. Затвердити Програму соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги 

інвалідам другої світової  війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям 

війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2021-2025 роки (додається). 

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. 

 

 

 

Селищний голова                                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ  
 



 

Затверджено  

рішенням …. сесії VІІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від ……….2020 року  № …. 

 

ПРОГРАМА 

соціальної допомоги учасникам бойових дій, 

учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, 

людям похилого віку на 2021-2025 роки 

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

Організація ветеранів України є добровільною всеукраїнською громадською 

організацією, яка об’єднує  в своїх рядах  ветеранів війни, ветеранів праці, дітей 

війни, ветеранів військової служби, громадян похилого віку. Вона діє на засадах 

самоврядування у відповідності до Конституції та Статуту організації, 

затвердженого з’їздом організації 19.11.1991 року та доповненого  змінами 

конференцією організації 20.09.2017р. 

Районна організація ветеранів створена  установчою конференцією в лютому 

1987 року. У зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою 2020 

року, ліквідацією Летичівського району, організація працює на правах 

територіальної Летичівської і  Меджибізької громад. 

Станом на 1 січня 2020 року в районі числилось 8492 людей похилого віку, в 

т.ч. по Летичівській громаді 5806. 

Відповідно до нового адміністративного устрою, первинні осередки створені 

і діють при кожному старостаті. Це дає можливість налагодити співпрацю 

ветеранських виборних структур з органами місцевої влади в питаннях допомоги, 

підтримки, вшанування людей. 

 

ІІ. АНАЛІЗ  ТА  СТАН  ПРОБЛЕМ 

 

Станом на 01.01.2020 року на території району проживало 8492 літні людини, 

в т.ч. учасників бойових дій 105 (2-ї світової і локальних війн на території інших 

держав), 510 учасників війни (трудового фронту), 2054 дітей війни, ветеранів 

праці зі стажем 35-40 і більше років 1430,  ветеранів військової служби 103. 

Покоління людей похилого віку залишається слабо захищеним в соціальному 

плані. Із загальної кількості пенсіонерів по віку 1899 отримують  пенсію до 2000 

гривень (через відсутність потрібного трудового стажу). 5164 літніх людей або 

78% отримують пенсію від 2-х до 3-х тисяч гривень. При сьогоднішніх цінах, 

тарифах – це межа бідності. Старше покоління – це люди з фізичним 

недомаганням, хронічними хворобами. Щороку їх відходить з життя біля 500 

чоловік, а переходить в статус літньої людини в межах 300-350 чоловік. 



В раду ветеранів вони постійно звертаються за консультацією з питання 

тарифів, пільг, субсидій, допомоги на лікування. Спільно з органами місцевого 

самоврядування, соціальними організаціями в раді ветеранів намагаємося, по мірі 

можливостей, вирішувати проблеми літніх людей. 

Організація ветеранів працює на громадських засадах, ніяких доходів не має. 

Згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», відповідно до ст.20, якою передбачена матеріальна підтримка 

організації для виконання статутних вимог, незначна частина коштів Програми 

виділяється на дані цілі. Про використання коштів Програми організація звітує  

перед сесіями селищних рад по закінченню року. 

 

ІІІ. МЕТА  ПРОГРАМИ 

 

Метою програми є захист законних соціальних, економічних, моральних, 

духовних інтересів ветеранів, всіх людей старшого покоління, вшанування 

пам’яті героїчних подій у війні 1941-1945 років і покоління людей, яке вибороло 

перемогу над нацизмом та відбудувало країну, підняло її на високий рівень 

соціально-економічного розвитку. 

 

IV. ШЛЯХИ  І  ЗАСОБИ  РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ 

 

Рада ветеранів захищає інтереси літніх людей відповідно до державних 

Законів. Ініціює розробку і прийняття рішень органами влади на виконання 

проблем, які турбують ветеранів. 

Надає консультації, організаційну допомогу у поліпшенні умов соціального, 

побутового, медичного забезпечення. 

Проводить благодійні заходи для поліпшення умов життя ветеранів.  

Сприяє розвитку волонтерського руху та надання доопомоги одиноким 

немічним людям. 

Бере участь у героїко-патріотичному вихованні молоді на кращих традиціях 

старшого покоління. 

Турбується про збереження та утримання в належному стані пам’ятників та 

обелісків на братських могилах загиблих воїнів, приймає участь у заходах, 

приурочених Перемозі у війні  1941-1945 років, Дня звільнення України, району 

від нацизму. 

Підтримує зв’язки з місцевими   органами влади, організаціями соціального 

захисту, медицини, освіти, культури у вирішенні питань життя ветеранів. 

 

V. ПЕРЕЛІК  ЗАВДАНЬ  І  ЗАХОДІВ 

 

1. Ведемо облік людей похилого віку по категоріях. Визначаємо щорічно 

динаміку змін серед людей старшого покоління, їх соціальний статус, тих, хто 



відходить з життя і тих, хто поповнює ряди ветеранів по віку. Інформацію 

доводимо до органів місцевого самоврядування. 

2. Уточнюємо склад одиноких людей похилого віку. Забезпечуємо їм 

матеріальну допомогу до Дня ветерана. За рахунок волонтерів надаємо допомогу 

по їх життєзабезпеченню. 

3. Ведемо облік ветеранів, яким виповнюється 90, 95, 100 років. Спільно з 

органами місцевої влади відвідуємо їх в дні ювілеїв з привітаннями та 

подарунками. 

4. Надаємо консультативну допомогу літнім людям з питань, які турбують, 

роз’яснюємо як їх вирішувати. 

5. Здійснюємо контроль за наданням літнім людям медичної допомоги, 

забезпечення їх путівками на санаторнр-курортне лікування, та в обласному 

госпіталі.  

6. Приймаємо участь в проведенні заходів до визначних дат: День Перемоги, 

День визволення України, день визволення району, День ветерана, День 

захисника Вітчизни, День Незалежності. 

7. Спільно з органами місцевої влади опікуємося над пам’ятниками та 

обелісками воїнів війни 1941-1945р.р., їх ремонтами та реконструкціями. 

8. Через місцеві осередки та при сприянні місцевих жителів збираємо та 

узагальнюємо  матеріали про участь жителів району в боротьбі з окупантами, їх 

сподвижнецьку працю у відбудові району. 

9. Співпрацюємо з шкільними та бібліотечними закладами в питаннях 

увіковічнення пам’яті про героїчне минуле району і країни. 

10. Сприяємо культурному дозвіллю для людей похилого віку, колективне 

відзначення свят, підтримка хору ветеранів «Стежина», виступи його серед 

жителів району. Підтримка шахового клубу та залучення ветеранів до конкурсних 

турнірів. 

11. Зміцнюємо кадровий актив первинних осередків за рахунок молодших 

пенсіонерів, долучаємо їх до активної роботи. Кращих активістів відзначаємо 

грамотами та преміями. 

 

VІ. ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМИ 

 

Кошти районної ради ветеранів формуються: 

- надходження з місцевого бюджету; 

- від благодійної допомоги. 

-  

Одержані кошти використовуються на такі цілі: 

- забезпечення витрат для діяльності організації ветеранів згідно Статуту, а 

саме:  канцелярські витрати, друкування різних матеріалів (програм, 

доповідей, інформацій, грамот, вітальних листівок); 

- вшанування літніх людей з ювілейними датами їх народження (90, 95, 100 

років), вручення їм вітальних листівок і подарункових наборів; 



- вшанування учасників бойових дій, учасників війни до Дня Перемоги, 

вручення їм вітальних листівок і подарункових наборів; 

- нагородження за кращу громадську роботу кращих членів ради ветеранів; 

- виплату матеріальної допомоги тим, хто її потребує; 

- передплата періодичних видань місцевого значення та газети «Ветеран 

України» для ветеранів; 

- друкування книг, брошур, спогадів про трудовий і бойовий подвиг 

старшого покоління та використання їх у виховних цілях серед молоді; 

- оплата послуг електрозв’язку. 

 

Розпорядником коштів є Летичівська селищна рада із субвенцією від 

Меджибізької селищної ради. 

 

 

VІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ  ПОКАЗНИКИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 

 

№ 

п/

п 

Обсяг коштів, які залучаються до 

Програми 

Всього витрат на виконання Програми по 

роках: 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Обсяг ресурсів всього, грн.  50000 50000 52000 52000 55000 

2. в т.ч.: 

-  з селищного бюджету  

Летичівської селищної ради, грн. 
25000 25000 27000 27000 30000 

- за рахунок субвенції селищного 

бюджету  Меджибізької 

селищної ради, грн.  
25000 25000 25000 25000 25000 

3. Показники: кількість заходів і 

послуг для ветеранів війни і 

праці  

2250 2250 2250 2250 2250 

4. Показники ефективності: 

співвідношення кількості послуг 

до їх вартості, в грн. 

22,2 22,2 23,1 23,1 24,4 

5. Якість надання послуг, у 

відсотках  
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 2021-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Районна рада організації ветеранів 

України 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

3. Розробник програми Районна рада організації ветеранів 

України 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Летичівська селищна рада, Районна 

рада організації ветеранів України 

6. Учасники програми Районна рада організації ветеранів 

України, управління  соціального 

захисту населення районної 

державної адміністрації, 

Летичівська селищна рада 

7. Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради, субвенція з 

селищного бюджету Меджибізької 

селищної ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, тис.грн. 

259,0 

 в тому числі: 2021 2022 2023 2024  2025 

9.1. Коштів селищного бюджету,  

тис.грн. 

50 50 52 52 55 

9.2. Коштів інших джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством, 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 2021-2025 роки 
 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 

Показники витрат: 

 

 

I II III IV V Всього 

2021 2022 2023 2024 2025 

Районний бюджет 0 0 0 0 0 0 

Селищний бюджет 

Летичівської селищної 

ради 

25 25 27 27 30 134,0 

Субвенція з селищного 

бюджету Меджибізької 

селищної ради 

25 25 25 25 25 125,0 

Кошти не бюджетних 

джерел 

0 0 0 0 0 0 

РАЗОМ 50 50 52 52 55 259,0 

 

 



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 2021-2025 роки 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

I II III IV V  

2021 2022 2023 2024 2025  

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 

- 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 

2021-2025 

роки 

Районна рада 

організації 

ветеранів 

України 

Селищний 

бюджет 

Летичівської 

селищної 

ради  

 

Субвенція з 

селищного 

бюджету 

Меджибізької 

селищної 

ради 

 

 

25 

 

 

 

 

 

25 

25 

 

 

 

 

 

25 

27 

 

 

 

 

 

25 

 

27 

 

 

 

 

 

25 

30 

 

 

 

 

 

25 

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. 

          Всього 259,0 50 50 52 52 55  

 


