ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
№

_

м. Лиман
Про внесення змін та доповнень до
Комплексної програми щодо медичного,
соціального
забезпечення,
адаптації,
психологічної реабілітації, професійної
підготовки (перепідготовки) учасників
антитерористичної операції Лиманської
об’єднаної територіальної громади на
2019
рік,
затвердженої
рішенням
Лиманської міської ради від 20.12.2018
№7/58-2707
Відповідно до Указу Президента України від 18 березня 2015 року №
150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції» та згідно ст. 91 Бюджетного кодексу України,
керуючись п. 22 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної програми щодо медичного, соціального
забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції Лиманської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік (Додаток):
доповнити підпункт 1 пункт 6 розділу 3 «Соціальний захист» словами «в тому числі в зв’язку з форс-мажорними обставинами (внаслідок дії природних стихій)».
2.Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) забезпечити
фінансування заходів виконання комплексної програми в межах видатків з
бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади.
3. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів комплексної
програми та інформування управління соціального захисту населення міської ради
(Мальченко) для узагальнення інформації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький), з питань освіти,
охорони здоров’я, культури та спорту, в справах молоді та соціального захисту
населення (Демидова), заступника міського голови Гамаюнову Ю.М.

Міський голова

П.Ф. Цимідан

Додаток
Рішення
міської ради
________№__________

Комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2019 рік.

№
з/п

Назва напрямку
діяльності

Перелік заходів
програми

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтов
ні
обсяги
фінансув
ання
тис. грн.

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційне
забезпечення

2

Охорона
здоров’я та
медична
реабілітація

Оприлюднення на офіційному сайті міської
відділ з питань
ради та в газеті “Зоря” інформації щодо
внутрішньої політики
проведення заходів учасників АТО на
міської ради
території міської ОТГ.
Розробка «дорожньої карти», пам’яток та центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та
інших
довідкових
матеріалів
для
молоді,
демобілізованих учасників АТО, членів
сімей загиблих учасників АТО щодо
отримання ними пільг та соціальних
гарантій, передбачених законодавством
Проведення оцінки потреб у соціальних центр соціальних служб
послугах та видів соціальної допомоги для сім’ї, дітей та молоді
сім’ям, учасників АТО, у тому числі сім’ям
загиблих (померлих) учасників АТО

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Покращення
інформаційного
забезпечення
учасників АТО
Покращення
інформаційного
забезпечення та
правового захисту
учасників АТО
Покращення якості
надання соціальних
послуг, зниження
соціальної напруги

Надання стаціонарної медичної допомоги
учасникам АТО

Своєчасне оформлення учасників АТО на
МСЕК для одержання групи інвалідності
при наявності показань.

Забезпечення контролю за виконанням
індивідуальних програм реабілітації осіб з
інвалідністю з числа учасників АТО, у тому
числі своєчасне направлення на ЛКК для
оформлення довідки Ф-7 на отримання
санаторно-курортної путівки.
Надання амбулаторної медичної допомоги
учасникам АТО, членам сімей загиблих
учасників АТО.

Забезпечення учасників АТО, членів сімей
загиблих учасників АТО пільговими
рецептами для отримання безкоштовно
медикаментів.
Проведення профілактичних медичних
оглядів учасників АТО один раз на рік.

3

Соціальний
захист

КЛПЗ «Лиманська
центральна районна
лікарня»

Не потребує
фінансування

КЛПЗ «Лиманська
центральна районна
лікарня», Амбулаторії
ЗП-СМ «Лиманського
ЦПМСД
ім..М.І.Лядукіна
КЛПЗ «Лиманська
центральна районна
лікарня», Амбулаторії
ЗП-СМ «Лиманського
ЦПМСД
ім..М.І.Лядукіна
Амбулаторії ЗП-СМ
«Лиманського ЦПМСД
ім..М.І.Лядукіна

Не потребує
фінансування

Амбулаторії ЗП-СМ
«Лиманського ЦПМСД
ім..М.І.Лядукіна

Не потребує
фінансування

Амбулаторії ЗП-СМ
«Лиманського ЦПМСД
ім..М.І.Лядукіна

Не потребує
фінансування

Організація направлення учасників АТО на Управління соціального
психологічну реабілітацію до санаторно- захисту населення
курортних закладів
Забезпечення
санаторно-курортним Управління соціального

Профілактика
загострень
захворювань
учасників АТО
Покращення
медичного
обслуговування і
оздоровлення
учасників АТО

Не потребує
фінансування

Відновлення
порушених або
втрачених функцій
організму і здібностей
інвалідів

Не потребує
фінансування

Покращення
медичного
обслуговування і
оздоровлення
учасників АТО
Покращення
медичного
обслуговування
учасників АТО
Покращення
медичного
обслуговування
учасників АТО
Поліпшення
психологічного стану
учасників АТО
Оздоровлення

Державний
бюджет
Державний

лікуванням учасників АТО
захисту населення
Забезпечення
виплати
матеріальної Управління соціального
допомоги військовослужбовцям, звільненим захисту населення
з військової строкової служби

бюджет
Державний
бюджет

учасників АТО
Покращення
соціального та
матеріального стану
демобілізованих
військовослуж-бовців
строкової служби
Покращення
соціального та
матеріального стану
учасників бойових дій
– учасників АТО

Надання відповідно до законодавства пільг Управління соціального
В межах
на оплату житлово-комунальних послуг, захисту населення
коштів,
передбачених
твердого побутового палива та скрапленого
балонного газу
по субвенції з
держбюджету
місцевим
бюджетам
Організація направлення учасників АТО на Управління соціального
Державний
професійну адаптацію
захисту населення
бюджет

Забезпечення
допомоги :

виплати

матеріальної Управління соціального
захисту населення

- на вирішення соціально-побутових питань,
в тому числі в зв’язку з форс-мажорними
обставинами (внаслідок дії природних
стихій) військовослужбовцям, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісності України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення чи у здійсненні
заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації в
Донецькій
та
Луганській
областях,

Місцевий
бюджет

550,00

Підвищення
професійної
кваліфікації учасників
АТО
Покращення
соціального та
матеріального стану
постраждалих
учасників АТО та
членів сімей загиблих
військовослужбовців
з числа учасників
АТО

забезпеченні їх здійснення
- військовослужбовцям, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісності України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення чи у здійсненні
заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації в
Донецькій
та
Луганській
областях,
забезпеченні їх здійснення та отримали
поранення в 2014-2019 роках
- учасникам антитерористичної операції,
забезпечення її проведення, учасникам
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпечення їх здійснення, яким
встановлено інвалідність, пов’язану з
захистом Батьківщини (щомісячно)
- сім’ям загиблих, померлих і зниклих
безвісти учасників
антитерористичної
операції , які безпосередньо брали участь в
антитерористичній
операції,
учасників
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпечення їх здійснення
і

смерть яких пов’язана з участю у бойових
діях (одноразово, щомісячно, щорічно)
- матеріальна допомога членам сім’ї
учасників АТО, учасників здійснення
заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації в
Донецькій
та
Луганській
областях,
забезпечення їх здійснення, на лікування
тяжких захворювань
- відшкодування 50 відсотків сплати за
житлово-комунальні
послуги
(згідно
встановлених норм споживання) родинам
загиблих учасників АТО з 2018 року та
учасників
здійснення
заходів
із
забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та
Луганській областях, забезпечення їх
здійснення, за рахунок бюджету Лиманської
об’єднаної територіальної громади
- на меморіальні дошки загиблим учасникам
антитерористичної операції, учасникам
здійснення
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпечення їх здійснення
забезпечення виплати грошової винагороди
до Дня захисника України учасникам

бойових дій, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення та сім’ям загиблих, померлих
учасників АТО, учасників здійснення
заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації в
Донецькій
та
Луганській
областях,
забезпеченні їх здійснення, які зареєстровані
та перебувають на обліку в управлінні
соціального захисту населення міської ради
Безкоштовне поховання померлих учасників
бойових дій з числа учасників АТО
Обслуговування
в
відділенні Управління соціального
територіального
центру
соціального захисту , терцентр
обслуговування
(надання
соціальних
послуг) м. Лиман одиноких учасників АТО,
які потребують стороннього догляду / з
числа осіб з інвалідністю 1-2 групи/ та їх
батьків /громадян похилого віку ,старше 60
років,які
потребують
соціального
обслуговування
Забезпечити
першочерговий
прийом Управління ПФУ
документів для призначення (перерахунку)

Обласний
бюджет
Бюджет міста
та області

Не потребує

Підтримка родин
померлих учасників
АТО
Покращення
соціального
обслуговування
учасників АТО та їх
батьків

Покращення
соціального та

та виплати пенсій, надання консультацій з
питань пенсійного забезпечення учасникам
АТО та членам їх сімей

фінансування

матеріального стану
постраждалих
учасників АТО та
членів сімей загиблих
військовослужбовців
з числа учасників
АТО

У разі необхідності у витребуванні Управління ПФУ
додаткових документів для призначення
(перерахунку) пенсії надавати допомогу у
витребуванні, складати необхідні запити на
направляти їх за належністю про що
своєчасно інформувати заявника

Не потребує
фінансування

Покращення
соціального та
матеріального стану
постраждалих
учасників АТО та
членів сімей загиблих
військовослужбовців
з числа учасників
АТО

Забезпечити
передачу
прийнятих Управління ПФУ
документів від учасників АТО та членів їх
сімей на відпрацювання до відділу з питань
призначення, перерахунку та виплати пенсії
протягом дня

Не потребує
фінансування

Забезпечити розгляд наданих документів та Управління ПФУ
винесення рішення про призначення
(перерахунок) виплату пенсії протягом 10ти днів з дати прийому документів

Не потребує
фінансування

Покращення
соціального та
матеріального стану
постраждалих
учасників АТО та
членів сімей загиблих
військовослужбовців
з числа учасників
АТО
Покращення
соціального та
матеріального стану
постраждалих
учасників АТО та
членів сімей загиблих

військовослужбовців
з числа учасників
АТО
4

5

Соціальне
обслуговуванн
я та
реабілітація

Сприяння
постійній та
тимчасовій
зайнятості
учасників АТО

Забезпечення учасників АТО технічними та управління соціального
іншими засобами реабілітації
захисту населення

Державний
бюджет

Відновлення
втрачених функцій
організму

Охоплення
учасників
АТО Лиманський міський
профорієнтаційними
та центр зайнятості
профконсультаційними послугами, у тому
числі індивідуальними

Не потребує
фінансування

З
метою
підвищення
конкурентоспроможності на ринку праці
залучати учасників АТО до семінарів з
техніки пошуку роботи
З метою розвитку підприємницького
потенціалу та активізації бізнес-мислення,
підвищення мотивації до відкриття власної
справи залучати учасників АТО до участі в
інформаційно-роз’яснювальних
і
консультаційних
заходах
відповідної
тематики та до проходження професійної
підготовки з основ підприємницької
діяльності
Сприяти працевлаштуванню зареєстрованих
безробітних з числа учасників АТО шляхом
професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації на замовлення
роботодавців або під самозайнятість,

Лиманський міський
центр зайнятості

Не потребує
фінансування

Підвищення
компетентності на
ринку праці та
професійне
самовизначення
учасників АТО
Прискорення
працевлаштування
учасників АТО

Лиманський міський
центр зайнятості

Не потребує
фінансування

Започаткування
учасниками АТО
власної справи

Лиманський міський
центр зайнятості

Не потребує
фінансування

Підвищення
конкурентоспроможно
сті на ринку праці та
професійного рівня
учасників АТО

провадження підприємницької діяльності.
Видача ваучерів для перепідготовки,
спеціалізації, підвищення кваліфікації за
професіями та спеціальностями згідно з
пріоритетними
видами
економічної
діяльності, підготовки на наступному
освітньо-кваліфікаційному рівні
Охоплення індивідуальним супроводом Лиманський
міський
працевлаштованих
демобілізованих центр зайнятості
учасників
АТО,
що
передбачає
психологічну,
соціальну,
юридичну
підтримку та успішну адаптацію на
робочому місці
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Культурно просвітницька
та
фізкультурнооздоровча
робота, участь
у громадському
житті

Забезпечення безкоштовного відвідування Відділ
культури
і
учасниками АТО святкових концертів, туризму міської ради,
екскурсій,
вистав
та інших масових виконком міської ради
культурних заходів, що проводяться
закладами культури
відділу культури і
туризму міської ради

Забезпечення
безкоштовного
навчання
дітей членів учасників АТО у школі
мистецтв
Забезпечення безкоштовного відвідування
дітей членів учасників АТО у платних
гуртках закладів культури
Проведення патріотичних акцій: «За мирну і
єдину Україну», «Воїнам з любов’ю»,
«Допоможемо воїну АТО», «Фото з
захисником Вітчизни»

Не потребує
фінансування

Сприяння адаптації
на робочому місті

Не потребує
фінансування

Залучення учасників
АТО до культурних та
просвітницьких
заходів

Відділ
культури
і Фінансування
туризму міської ради,
згідно
виконком міської ради
тарифів
Відділ
культури
і Фінансування
туризму міської ради,
згідно
виконком міської ради
тарифів
Відділ
культури
і Не потребує
туризму міської ради, фінансування
виконком міської ради

Підтримка родин
учасників АТО
Підтримка родин
учасників АТО
Підвищення
культурного рівня
учасників АТО

Організація
громадсько-політичних Відділ
культури
і
конференцій, диспутів, циклу патріотично- туризму міської ради,
інформаційних бесід
виконком міської ради,
відділ
з
питань
внутрішньої
політики
міської ради
Залучення учасників АТО до проведення у Відділ
культури
і
закладах культури заходів з військово- туризму міської ради, із
патріотичного виховання молоді
залученням громадських
організацій
ветеранів
війни та учасників АТО
Забезпечення навчальними підручниками
ММЦ
дітей осіб з числа учасників АТО
при управлінні освіти,
молоді та спорту міської
ради
Забезпечення безкоштовним гарячим
Управління освіти,
харчуванням дітей осіб з числа учасників
молоді та спорту міської
АТО
ради
Надання пільг щодо оздоровлення дітей осіб
з числа учасників АТО

Надання послуг щодо здобуття повної
загальної середньої освіти (екстернатна
форма навчання)
Проведення в навчальних закладах
інформаційно-просвітницьких та виховних
заходів, годин спілкування, бесід, зустрічей
з учасниками АТО
Залучення учнів навчальних закладів до
волонтерської діяльності через проведення
благодійних акцій «До Дня захисника

ММЦ
при управлінні освіти,
молоді та спорту міської
ради
Управління освіти,
молоді та спорту міської
ради
ММЦ
при управлінні освіти,
молоді та спорту міської
ради,навчальні заклади
ММЦ
при управлінні освіти,
молоді та спорту міської

Не потребує
фінансування

Підвищення
громадськополітичної позиції
учасників АТО

Не потребує
фінансування

Соціальна адаптація
учасників АТО

Державний
бюджет

Покращення
соціального та
матеріального стану
сімей учасників АТО
Покращення
соціального та
матеріального стану
сімей учасників АТО
Покращення
соціального та
матеріального стану
сімей учасників АТО
Підвищення
освітнього рівня дітей
учасників АТО
Соціальна адаптація
учасників АТО

Державний
бюджет

Державний
бюджет

Державний
бюджет
Державний
бюджет

Державний
бюджет

Підвищення
громадськополітичної позиції

України», «До Великодня», «До Дня
збройних Сил України» та інших.
Проведення тематичних зустріч
волонтерами, які працювали в зоні АТО.
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Соціальна
підтримка ,
соціальнопсихологічна
адаптація
членів сімей
учасників АТО

Всього :

ради

учасників АТО

із

Управління освіти,
молоді та спорту міської
ради

Не потребує
фінансування

Залучення учасників
АТО до культурних та
просвітницьких
заходів

Залучення осіб із числа учасників АТО до
організації і проведення міського етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Управління освіти,
молоді та спорту міської
ради

Не потребує
фінансування

Залучення учасників
АТО до культурних та
просвітницьких
заходів

Залучення до проведення фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів учасників
АТО та членів їх сімей.

Управління освіти,
молоді та спорту міської
ради

Не потребує
фінансування

Анкетування учасників АТО з метою
вивчення їх потреб та визначення видів
соціальної допомоги,здійснення соціального
супроводу учасників АТО та їх сімей,які
перебувають
у
складних
життєвих
обставинах і потребують сторонньої
допомоги
Надання психологічної підтримки членам
сімей учасників АТО ,у тому числі сімей
загиблих (померлих) учасників АТО
шляхом проведення консультування та
організації роботи груп взаємної допомоги.
Забезпечення соціального супроводу сімей
та осіб з числа учасників АТО

Міський центр
соціальних служб для
сім’ї ,дітей та молоді

Не потребує
фінансування

Покращення
фізичного та
психологічного стану
учасників АТО
Визначення нагальних
потреб

Міський центр
соціальних служб для
сім’ї ,дітей та молоді

Не потребує
фінансування

Соціальнопсихологічна
адаптація членів сімей
учасників АТО

Міський центр
соціальних служб для
сім’ї ,дітей та молоді

Не потребує
фінансування

Мінімізація складних
життєвих обставин
учасників АТО
550,00

Комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки)
учасників антитерористичної операції на 2019 рік розроблена управлінням соціального захисту населення Лиманської міської ради.
Начальник управління
Г.В.Мальченко
Секретар міської ради

Т.Ю. Каракуц

