


2. Делегувати  повноваження   розгляду  заяв  зазначеної  категорії  громадян  щодо

надання матеріальної допомоги комісії  з розгляду питань надання матеріальної

допомоги  учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  сімей  загиблих

(померлих) учасників антитерористичної операції, які зареєстровані на території

Лиманської об’єднаної територіальної громади.

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Мальченко) привести у

відповідність  склад  комісії  з  розгляду  питань  надання  матеріальної  допомоги

учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  сімей  загиблих  (померлих)

учасників антитерористичної операції, які зареєстровані на території Лиманської

об’єднаної територіальної громади та порядок використання бюджетних коштів

щодо надання  матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та

членам  сімей  загиблих  (померлих)  учасників  антитерористичної  операції,  які

зареєстровані  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  в

зв’язку з делегуванням додаткових повноважень.

4. Фінансовому  управлінню  міської  ради  (Пилипенко)   передбачати  кошти  на

реалізацію Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки громадян

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб прирівняних до них,

ветеранів війни та праці, ветеранів Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів),

осіб з інвалідністю  Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік.

5. Скасувати рішення виконавчого комітету міської ради «Про створення конкурсної

комісії  для  розгляду  конкурсних  пропозицій,  результатів  моніторингу  стану

виконання (реалізації)   програм (проектів,  заходів),  розроблених громадськими

ветеранськими  організаціямита  організацією  осіб  з  інвалідністю  на  території

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Лиманської

міської ради: з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту,

справах  молоді  та   соціального  захисту  населення  (Демидова),  з  питань

планування, фінансів,  бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної

діяльності  та  регуляторної  політики  (Коломацький)  та   заступника  міського

голови    Гамаюнову Ю.М. 

Міський голова П.Ф. Цимідан



    

Додаток 

до рішення міської ради 

________ №__________

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

щодо медичної, соціальної підтримки громадян постраждалих внаслідок

Чорнобильської катастрофи та осіб прирівняних до них, ветеранів війни та

праці, ветеранів Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів), осіб з

інвалідністю Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

м. Лиман – 2019



І. Загальна характеристика Програми

Комплексна  програма  щодо  медичної,  соціальної  підтримки  громадян

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб прирівняних до них,

ветеранів  війни та  праці,  ветеранів  Афганської  війни (воїнів-інтернаціоналістів),

осіб  з  інвалідністю   Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік

передбачає об’єднання зусиль органів влади всіх рівнів, місцевого самоврядування,

закладів  освіти,  культури,  громадських об’єднань та інших організацій стосовно

вирішення проблем зазначеної категорії осіб та членів їх родин, які зареєстровані

на території Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької області.

Громадяни  постраждалі  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи та  особи

прирівняні до  них,  ветерани  війни  та  праці,  ветерани  Афганської  війни (воїни-

інтернаціоналісти),  особи з інвалідністю на далі  по тексту — пільгова категорія

громадян.  

Пільгова категорія громадян, потребують особливої уваги і турботи з боку

влади  та  виконавчих  органів  Лиманської  міської  ради  і  підприємств  усіх  форм

власності. 

Міською  радою  та  її  виконавчими  органами  проводиться  робота  щодо

соціального захисту громадян, захисту їх законних прав та інтересів.

Громадські міські організації «Союз Чорнобиль», «Краснолиманська міська

організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)»,

«Лиманська  міська  рада   ветеранів  війни,  праці  та  збройних  сил»,  «Людей  з

інвалідністю  «Подолання»  є  місцевими  неприбутковими  громадськими

організаціями,  які  на  основі  спільності  інтересів  об’єднують  постраждалих

внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  та  осіб  прирівняних  до  них,  ветеранів

Афганської  війни  (воїнів-інтернаціоналістів),  ветеранів  війни  та  праці,  осіб  з

інвалідністю,  які  мешкають  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади.

Громадські  організації  беруть  активну   участь  у  громадському  житті

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,  співпрацюють  з  керівництвом,

виконавчим  комітетом  міської  ради  в  питаннях  покращення  організаційної

діяльності  та  захисту  інтересів  відповідної  категорії  громадян,  сприяють

посиленню  соціального  захисту  своїх  членів  та  поліпшенню  їх  матеріально-

побутових  умов. На  сьогодні  залишається  актуальною  проблема соціального,

медичного   захисту  громадян,  підвищення  рівня  їхнього  життя  та  правової

обізнаності.

З метою забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту осіб,

розроблено  Комплексну  програму  щодо  медичної,  соціальної  підтримки

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб прирівняних до них,

ветеранів  війни та  праці,  ветеранів  Афганської  війни (воїнів–інтернаціоналістів),

осіб з інвалідністю  Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі

Програма) та передбачення у  бюджеті Лиманської ОТГ видатків на її виконання.

Проведення  комплексу  заходів  щодо  реалізації  завдань  Програми

соціального захисту громадян на 2019 рік передбачає об’єднання зусиль органів



виконавчої  влади,  місцевого  самоврядування,  закладів  освіти,  культури,

громадських організацій стосовно вирішення проблем даної категорії громадян. 

II. Нормативно – правові засади Програми

Закони України: «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності осіб з

інвалідністю в  Україні»,  «Про соціальні  послуги»,  «Про статус  ветеранів  війни,

гарантії  їх  соціального  захисту»,  «Про  основні  засади  соціального  захисту

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

Указ  Президента  України  «Про  день  вшанування  учасників  ліквідації

наслідків аварії на ЧАЕС».

III. Мета та основні завдання Програми

Програма  соціальної  підтримки  громадян  на   території  Лиманської

об’єднаної  територіальної  громади  –  це  комплекс  заходів,  що  здійснюються  на

рівні громади , спрямованих на соціальну, медичну та правову  підтримку.

Прийняття  Програми  зумовлено  необхідністю  привернення  уваги

суспільства  до  проблем  відповідної  категорії  громадян,  посилення  соціального

захисту, підвищення їх рівня матеріального забезпечення, розширення культурних

контактів та соціальних зв’язків. 

Метою Програми є комплексний підхід до вирішення соціальних,медичних,

інформаційних потреб та матеріальної підтримки пільгової категорії  громадянам, в

межах бюджетних асигнувань та захист їх законних інтересів.

Основними завданнями Програми є:

- підвищення рівня матеріального забезпечення осіб;

-розвиток  ефективної  соціальної  політики,  вдосконалення  системи

соціального захисту населення;

- реалізація законних прав, пільг та переваг, в отриманні медичної допомоги,

покращенні матеріальних, соціальних та побутових умов життя.

           

IV. Шляхи виконання Програми

Програма  передбачає  сприяння  вирішенню  найбільш  актуальних  проблем

громадян. 

Засобами розв’язання проблем Програми є:

- забезпечення покращення рівня життєдіяльності та медично - лікувального

забезпечення;

- визначення потреб постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи та

осіб  прирівняних  до  них,  ветеранів  війни  та  праці,  ветеранів  Афганської  війни

(воїнів – інтернаціоналістів), осіб з інвалідністю , та шляхів їх вирішення;

- підтримка громадян, які опинились у складних життєвих обставинах;

- проведення інформаційно - роз’яснювальної кампанії, висвітлення заходів у

засобах масової інформації.



V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завданням Програми є поліпшення якості  життя і  здоров’я,  матеріально –

побутових умов відповідної категорії громадян.

Заходи із забезпечення виконання Програми:

1. Проведення  заходів щодо благоустрою та впорядкування території навколо

пам’ятних знаків.

2. Надання матеріальної допомоги зазначеній категорії громадян, які дійсно її

потребують.

3. Організація та проведення в загальноосвітніх навчальних закладах темати-

чних заходів з нагоди пам’ятних  дат.

4. Забезпечення організації та проведення тематичних заходів, виставок тощо,

покладання квітів до пам’ятних знаків з нагоди роковин.

5. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації про проведення від-

повідних заходів з нагоди роковин та пам’ятних дат.

     Виконання програми дасть змогу:

-  надавати допомогу громадянам у вирішенні актуальних проблем їхнього життя і

здоров’я;

-  забезпечити  тіснішу  співпрацю  органів  влади,  місцевого  самоврядування,

громадськості у діяльності по покращенню якості життя даної категорії громадян;

-  удосконалити надання медичної допомоги;

-  підвищення рівня інформаційної обізнаності громадян.

Заходи  Комплексної  програми  щодо  медичної,  соціальної  підтримки

громадян постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб прирівняних

до     них  ,  ветеранів  війни  та  праці,  ветеранів  Афганської  війни  (  воїнів  –

інтернаціоналістів),  осіб  з  інвалідністю   Лиманської  об'єднаної  територіальної

громади на 2019 рік додаються.

VI. Ресурсне забезпечення

Фінансове  забезпечення  заходів,  передбачених  Програмою,  проводиться  за

рахунок коштів державного, обласного бюджетів та бюджету Лиманської ОТГ.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються час

формування  бюджету  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,  в  межах

загальної суми видатків на освіту, культуру, охорону здоров’я, соціальний захист,

сім’ю, молодь та спорт.

Обсяг ресурсів,  які  плануються залучити на виконання Програми,  складає

всього -  1480,33 тис. грн.;  з державного бюджету – 824,13 тис.грн; з обласного

бюджету 156,2 тис.грн.;  з бюджету Лиманської ОТГ- 500,00 тис.грн.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація  та  контроль  за  ходом виконання  Програми  покладаються  на

управління соціального захисту населення міської ради. 

Виконавці  заходів  Програми  надають  інформацію  про  стан  її  виконання

управлінню соціального захисту населення міської ради щорічно.



Комплексна  програма  щодо  медичної,  соціальної  підтримки  постраждалих

внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб прирівняних до них, ветеранів війни

та праці, ветеранів Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів), осіб з інвалідністю

Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік   розроблена

управлінням соціального захисту населення міської ради



ПАСПОРТ

Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки  громадян

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб прирівняних до

них , ветеранів війни та праці, ветеранів Афганської війни ( воїнів –

інтернаціоналістів), осіб з інвалідністю

 Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

1 Ініціатор  розроблення

Програми

Громадські організації: «Союз Чорнобиль»,

«Рада  ветеранів»,  «Людей  з  інвалідністю

«Подолання»,  «Краснолиманська  міська

організація  Української  спілки  ветеранів

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)»

2 Розробник Програми Управління соціального захисту населення

Лиманської міської ради

3 Співрозробники Програми Управління соціального захисту населення

Лиманської  міської  ради;  громадські

організації:  «Союз  Чорнобиль»,  «Рада

ветеранів»,  «Людей  з  інвалідністю

«Подолання»,  «Краснолиманська  міська

організація  Української  спілки  ветеранів

Афганістану  (воїнів-інтернаціоналістів)»;

комунальне  некомерційне  підприємство

«Центр  первинної  медико-санітарної

допомоги» Лиманської міської ради

4 Відповідальні виконавці Управління соціального захисту населення

Лиманської  міської  ради;  громадські

організації  «Союз  Чорнобиль»,  «Рада

ветеранів»,  «Людей  з  інвалідністю

«Подолання»,  «Краснолиманська  міська

організація  Української  спілки  ветеранів

Афганістану  (воїнів-інтернаціоналістів)»;

комунальне  некомерційне  підприємство

«Центр  первинної  медико-санітарної

допомоги» Лиманської міської ради

5 Учасники Програми  Управління соціального захисту населення

Лиманської  міської  ради;  громадські

організації  «Союз  Чорнобиль»,  «Рада

ветеранів»,  «Людей  з  інвалідністю

«Подолання»,  «Краснолиманська  міська

організація  Української  спілки  ветеранів

Афганістану  (воїнів-інтернаціоналістів)»;

комунальне  некомерційне  підприємство

«Центр  первинної  медико-санітарної

допомоги»  Лиманської  міської  ради;

центральна  районна  лікарня;  відділ

культури  та  туризму  Лиманської  міської



ради;  управління  освіти  молоді  та  спорту

Лиманської  міської  ради,виконавчий

комітет міської ради, старостинські округи

6 Термін реалізації Програми 2019 рік

7 Перелік  бюджетів,  які  беруть

участь у виконанні Програми

Державний  бюджет,  обласний  бюджет,

бюджет  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади

8 Загальний  обсяг  фінансових

ресурсів,  передбачених  для

реалізації  Програми,  всього,  у

тому числі:

1480,33 тис.грн.

8.1 кошти державного бюджету 824,13 тис.грн.

8.2 кошти обласного бюджету 156,2 тис.грн.

8.3 кошти місцевого бюджету 500,00 тис.грн.



  Додаток до Комплексної програми щодо медичної,

             соціальної підтримки громадян постраждалих 

       внаслідок Чорнобильської    катастрофи осіб 

             прирівняних до них, ветеранів війни та праці, 

              ветеранів Афганської війни (воїнів-

інтернаціоналістів),    осіб з інвалідністю  Лиманської 

об'єднаної    територіальної громади на 2019 рік.

Заходи Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської

катастрофи осіб прирівняних до них, ветеранів війни та праці, ветеранів Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів), осіб

з інвалідністю  Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Розділ I  Заходи  Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки громадян постраждалих внаслідок

Чорнобильської катастрофи та осіб, прирівняних до них .

№ 

з/п

Перелік заходів 

програми

Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні

обсяги

фінансування 

тис.грн.

Очікувані результати

1 3 4 5 6 7

І. Нормативно – правовий захист

1 Забезпечення  дотримання  вимог 

Конституції України, виконання законів 

України та підзаконних актів у   частині  

соціального  захисту громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської

катастрофи та осіб прирівняних до них

Виконавчий комітет

Лиманської міської ради

Не потребує

фінансування

Дотримання вимог чинного

законодавства

2 Інформування    постраждалих громадян

щодо змін у чинному законодавстві про

порядок надання пільг  та  компенсацій

Управління соціального

захисту населення

Не потребує

фінансування

Підвищення правової

обізнаності громадян

3 Проведення нарад, круглих столів, Міська рада, Не потребує Надання безкоштовних



конференцій  з  метою  вирішення 

питань  соціального   захисту громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської

катастрофи та осіб прирівняних до них

виконавчий комітет

міської ради, управління

соціального захисту

населення, КЛПЗ

«Лиманська центральна

районна лікарня», КНП

«Центр первинної

медико-санітарної

допомоги» міська

громадська організація

«Союз Чорнобиль»

фінансування консультацій

ІІ. Соціальний захист

4 Виплата щорічної та додаткової 

відпусток громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

осіб прирівняних до них

Управління соціального

захисту населення

Державний

бюджет

217,59 Підвищення соціальної

захищеності громадян, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

5 Щомісячна грошова компенсація 

вартості продуктів харчування

Управління соціального

захисту населення

Державний

бюджет

517,61 Підвищення соціальної

захищеності громадян, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

6 Компенсація  за шкоду заподіяну 

здоров’ю  особам, які стали особами з  

інвалідністю внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та осіб прирівняних до них

Управління соціального

захисту населення

Державний

бюджет

35,21 Підвищення соціальної

захищеності громадян, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

7 Надання  матеріальної  допомоги

постраждалим  громадянам  до  дня

чергової  річниці  Чорнобильської

катастрофи  та  Дня  вшанування

учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

Управління соціального

захисту населення

Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет 

В межах

бюджетних

асигнувань

10,00

Матеріальна підтримка

громадян

8 Оплата  санаторно-курортного  лікування

громадян,  віднесених  до  категорії  1  та

дітей-інвалідів,  інвалідність  яких

Управління соціального

захисту населення

Державний

бюджет

53,72 Профілактика захворювань,

оздоровлення вказаної категорії

громадян



пов’язана  з  Чорнобильською

катастрофою

9 Надання матеріальної допомоги сім’ям у 

разі смерті учасника ліквідації аварії на 

ЧАЕС та  громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет

10,00 Підтримка сімей померлих

громадян

10 Надання  матеріальної  допомоги  тяжко

хворим  громадянам,  які  постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Управління соціального

захисту населення 

Місцевий

бюджет

28,00 Підтримка громадян, які

перебувають у скрутному

становищі

11 Забезпечення  постраждалих  внаслідок

Чорнобильської  катастрофи  (осіб  з

інвалідністю) технічними  та  іншими

засобами реабілітації

Управління соціального

захисту населення

Державний

бюджет

В межах

бюджетних

асигнувань

Відновлення втрачених функцій

організму

ІІІ. Медичне обслуговування та оздоровлення

12 Надання стаціонарної медичної  

допомоги постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

КЛПЗ «Лиманська

центральна районна

лікарня» 

Не потребує

фінансування

Профілактика загострень

захворювань постраждалих

внаслідок Чорнобильської

катастрофи

13 Пільгове медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

(зубопротезування, медикаменти за 

пільговими рецептами)

КЛПЗ «Лиманська

центральна районна

лікарня», КНП «Центр

первинної медико-

санітарної допомоги»

Місцевий

бюджет

(субвенція з

обласного

бюджету)

71,40 Надання медичних послуг 

громадянам зазначеної категорії

14 Відшкодування  вартості  проведеного

обстеження  методом  комп’ютерної

томографії,  громадян   постраждалих

внаслідок Чорнобильської катастрофи

 (1 раз на рік за направленням лікаря)

Управління соціального

захисту населення 

Місцевий

бюджет

20,00 Профілактика захворювань та

покращення медичного

обслуговування  постраждалих

внаслідок Чорнобильської

катастрофи 

15 Поліпшення  побутових  умов у  палатах,

де  лікуються  ліквідатори

Чорнобильської  катастрофи. 

КЛПЗ «Лиманська

центральна районна

лікарня», КНП «Центр

первинної медико-

Не потребує

фінансування 

Створення сприятливих умов

перебування на лікуванні в ЦРЛ



санітарної допомоги»

IV. Культурно-масові та патріотично-виховні заходи

16 Участь у заходах   з   нагоди   річниці 

аварії на ЧАЕС  та  Дня    вшанування 

учасників ліквідації   наслідків аварії 

Міська  рада,

виконавчий  комітет,

управління  соціального

захисту  населення,

управління  освіти

молоді та спорту, відділ

культури,  міська

громадська  організація

«Союз Чорнобиль»

Не потребує

фінансування

Вшанування пам’яті померлих

громадян

17 Забезпечення  публікації  тематичних

матеріалів  щодо  вшанування  учасників

ліквідації  аварії  на  ЧАЕС.  Підписка

міської  газети  для  громадян,

постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет

17,00 Підвищення інформаційної

обізнаності громадян

18 Відвідування  постраждалими  внаслідок

Чорнобильської  катастрофи святкових

концертів,  вистав   та  інших  масових

культурних  заходів,  що  проводяться

закладами  культури  відділу  культури  і

туризму міської ради

Відділ культури і

туризму міської ради,

виконком міської ради

Не потребує

фінансування

Залучення постраждалих

внаслідок Чорнобильської

катастрофи до культурних та

просвітницьких заходів

19 Проведення в навчальних закладах 

інформаційно-просвітницьких та 

виховних заходів, годин спілкування, 

бесід, зустрічей з постраждалими 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Управління освіти,

молоді та спорту міської

ради,навчальні заклади

Не потребує

фінансування

Підвищення громадської позиції

постраждалих внаслідок

Чорнобильської катастрофи 

20 Оформлення  тематичних  експозицій  та

виставок  фотоматеріалів,  творів

мистецтва  та  літератури  з

Чорнобильської  тематики  в  закладах

культури, бібліотеках

Відділ культури і

туризму міської ради  

Не потребує

фінансування

Підвищення інформаційної

обізнаності громадян

Всього по Розділу, у тому числі: 980,53



державний бюджет 824,13

обласний бюджет в межах

бюджетних

асигнувань

71,4

місцевий бюджет 85,0



Розділ ІІ. Заходи Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки ветеранів Афганської війни (воїнів -

інтернаціоналістів)

№ 

з/п

Перелік заходів 

програми

Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні

обсяги

фінансування 

тис.грн.

Очікувані результати

1 2 3 4 5 6

І. Нормативно-правовий захист

1 Забезпечення  дотримання  вимог 

Конституції України, виконання законів 

України та підзаконних актів у   частині  

соціального  захисту ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Лиманська міська рада,

виконавчі органи

міської ради

Не потребує

фінансування

Дотримання вимог чинного

законодавства

2 Інформування    громадян  щодо змін у 

чинному законодавстві про порядок 

надання пільг  

Управління соціального

захисту населення

Не потребує

фінансування

Підвищення правової

обізнаності громадян

3 Проведення нарад, круглих столів, 

конференцій  з  метою  вирішення 

питань  соціального   захисту ветеранів 

Афганістану

Міська рада,

виконавчий комітет

міської ради,

громадська організація

«Краснолиманська

міська організація

Української спілки

ветеранів Афганістану

(воїнів -

інтернаціоналістів)»

Не потребує

фінансування

Надання безкоштовних

консультацій

ІІ. Соціальний захист

4 Надання матеріальної допомоги 

учасникам бойових дій з нагоди річниці 

виведення військ з Афганістану та до 

 Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет

35,00 Покращення та підтримка

матеріального стану учасників

бойових дій



Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав 
5 Матеріальна допомога учасникам 

бойових дій в Афганістані (воїнів-

інтернаціоналістів), які опинилися в 

складних життєвих обставинах

Управління соціального

захисту населення,

Громадська організація

«Краснолиманська

міська організація

Української спілки

ветеранів Афганістану

(воїнів -

інтернаціоналістів)»

Місцевий

бюджет

30,00 Покращення та підтримка

матеріального стану учасників

бойових дій

6 Забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням учасників бойових дій, осіб з

інвалідністю внаслідок війни, які 

приймали участь в бойових діях в ДРА 

Афганістан та на території інших 

державах де велись бойові дії

Управління соціального

захисту населення

Державний

бюджет

В межах

бюджетних

асигнувань

Профілактика захворювань,

оздоровлення вказаної категорії

громадян

7 Забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними та іншими засобами 

реабілітації

Управління соціального

захисту населення

Державний

бюджет

В межах

бюджетних

асигнувань

Відновлення втрачених функцій

організму

8 Матеріальна допомога особам з 

інвалідністю Афганської війни; матерям 

та вдовам, які втратили своїх дітей та 

чоловіків під час бойових дій на 

території інших держав

Управління соціального

захисту населення,

Місцевий

бюджет

30,00 Покращення умов життя даних

верств населення

ІІІ. Культурно-масові та патріотично-виховні заходи 

9 Проведення зустрічей воїнів-

інтернаціоналістів з учнівською 

молоддю шкіл  громади

Управління освіти

молоді та спорту,

громадська організація

«Краснолиманська

міська організація

Української спілки

ветеранів Афганістану

(воїнів -

Не потребує

фінансування

Виховання молоді в дусі поваги

до захисників Вітчизни



інтернаціоналістів)»
10 Організація зустрічей активістів 

афганського руху з представниками 

громадських організацій, органами 

місцевого самоврядування з метою 

зміцнення громадської злагоди, 

консолідації суспільства

Управління соціального

захисту населення,

громадська організація

«Краснолиманська

міська організація

Української спілки

ветеранів Афганістану

(воїнів-

інтернаціоналістів)»

Не потребує

фінансування 

Підтримка діяльності районної

організації воїнів-афганців з

боку органів місцевого

самоврядування

11 Висвітлювання заходів за участю воїнів-

інтернаціоналістів в засобах масової 

інформації. Підписка міської газети для 

ветеранів Афганської війни (воїнів-

інтернаціоналістів)

Управління соціального 

захисту населення
Місцевий

бюджет

8,00 Інформування населення щодо

діяльності громадської

організації

12 Проведення заходів до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав, дня Збройних Сил 

України

Виконавчий комітет

міської ради,

Громадська організація

«Краснолиманська

міська організація

Української спілки

ветеранів Афганістану

(воїнів-

інтернаціоналістів)»

Не потребує

фінансування 

Відзначення пам’ятних дат на

належному рівні

Всього по Розділу , у тому числі: 103,00

державний бюджет в межах

бюджетних

асигнувань

обласний бюджет в межах

бюджетних

асигнувань

місцевий бюджет 103,00



Рзділ ІII. Заходи Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки ветеранів війни, праці 

№ 

з/п

Перелік заходів 

програми

Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні

обсяги

фінансування 

тис.грн.

Очікувані результати

1 2 3 4 5 6

І. Нормативно-правовий захист

1 Забезпечення  дотримання  вимог

Конституції України, виконання законів

України та підзаконних актів у  частині

соціального  захисту ветеранів війни,

праці та осіб похилого віку

Лиманська міська рада,

виконавчі органи

міської ради

Не потребує

фінансування

Дотримання вимог чинного

законодавства

2 Інформування громадян вказаної

категорії щодо змін у чинному

законодавстві про порядок надання пільг  

Управління соціального

захисту населення

Не потребує

фінансування

Підвищення правової

обізнаності громадян

3 Проведення нарад, круглих столів,

конференцій  з  метою  вирішення

питань  соціального захисту ветеранів

війни, праці та громадян похилого віку

Міська рада,

виконавчий комітет

міської ради,управління

соціального захисту

населення, міська

громадська організація

«Рада Ветеранів»

Не потребує

фінансування

Надання безкоштовних

консультацій

ІІ. Соціальний захист

4 Пільговий проїзд у міському транспорті 

загального користування

Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет

В межах

бюджетних

асигнувань

Підвищення соціальної

захищеності громадян

5 Матеріальна допомога особам ветеранам

війни  та  праці,  які  опинись  в  скрутній

ситуації

Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет

50,00 Підвищення соціальної

захищеності громадян



6 Надання  матеріальної  допомоги  до

визначних дат: 

1)  ветеранам війни до 5 травня

2)  ветеранам  праці  та  особам

похилого віку до Дня ветеранів та

людей похилого віку (1 жовтня)

Управління соціального

захисту населення

Держаний

бюджет,

місцевий

бюджет

В межах

бюджетних

асигнувань

Матеріальна підтримка

громадян

7 Забезпечення  санаторно-курортним

лікуванням ветеранів війни

Управління соціального

захисту населення

Державний

бюджет

Профілактика захворювань,

оздоровлення вказаної категорії

громадян
8 Надання матеріальної допомоги на 

поховання сім’ям у разі смерті ветерана 

війни. 

Управління соціального

захисту населення, 

Місцевий

бюджет

20,00 Підтримка сімей померлих

громадян

9 Надання  матеріальної  допомоги  тяжко

хворим ветеранам війни, праці та особам

похилого віку

Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет

60,00 Підтримка громадян, які

перебувають у скрутному

становищі
10 Забезпечення  осіб  з  інвалідністю

технічними  та  іншими  засобами

реабілітації.  Забезпечення  в  необхідних

випадках  громадян  похилого  віку

протезними виробами

Управління соціального

захисту населення

Державний

бюджет

В межах

бюджетних

асигнувань

Відновлення втрачених функцій

організму

ІІІ. Медичне обслуговування та оздоровлення

11 Щорічне медичне обстеження і

диспансеризація із залученням

необхідних спеціалістів (ветерани війни,

праці)

КЛПЗ «Лиманська

центральна районна

лікарня» 

Не потребує

фінансування

Профілактика загострень

захворювань постраждалих

внаслідок Чорнобильської

катастрофи
12 Пільгове медичне обслуговування:

-ветеранів війни (зубопротезування, 

медикаменти за пільговими рецептами)

-ветеран  праці  (безплатне

зубопротезування,  за  умови,  якщо

розмір  середньомісячного  сукупного

доходу  сім’ї  в  розрахунку  на  одну

особу  за  попередні  шість  місяців  не

перевищує  величини доходу,  який дає

КЛПЗ «Лиманська

центральна районна

лікарня», КНП «Центр

первинної медико-

санітарної допомоги»

Державний

бюджет

В межах

бюджетних

асигнувань

Надання медичних послуг 

громадянам зазначеної категорії



право на податкову соціальну пільгу у

порядку,  визначеному  Кабінетом

Міністрів України

13 Відшкодування  вартості  проведеного

обстеження  методом  комп’ютерної

томографії ветеранів війни та праці

 (1 раз на рік за направленням лікаря)

Управління соціального

захисту населення,

КЛПЗ «Лиманська

центральна районна

лікарня», КНП «Центр

первинної медико-

санітарної допомоги»

Місцевий

бюджет

50,00 Профілактика захворювань та

покращення медичного

обслуговування  ветеранів

війни, праці та громадян

похилого ваіку 

IV. Культурно-масові та патріотично-виховні заходи
14 Участь у заходах  з   нагоди   Дня пам’яті

та примирення, Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні

Відділ  культури  та

туризму  міської   ради,

виконавчий  комітет,

управління  освіти

молоді та спорту, міська

громадська  організація

«Рада ветеранів»

Не потребує

фінансування

Вшанування пам’яті померлих

ветеранів

15 Забезпечення  публікації  тематичних

матеріалів щодо вшанування ветеранів .

Підписка  міської  газети  для  ветеранів

війни та праці

Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет

24,00 Підвищення інформаційної

обізнаності громадян

16 Забезпечення  безкоштовного

відвідування ветеранами та громадянами

похилого  віку святкових  концертів,

вистав   та  інших  масових  культурних

заходів,  що  проводяться  закладами

культури  відділу  культури  і  туризму

міської ради

Відділ культури і

туризму міської ради,

виконком міської ради

Не потребує

фінансування

Залучення постраждалих

ветеранів та громадян похилого

віку до культурних та

просвітницьких заходів

17 Проведення в навчальних закладах 

інформаційно-просвітницьких та 

виховних заходів, годин спілкування, 

бесід, зустрічей з ветеранами війни

Управління освіти,

молоді та спорту міської

ради,навчальні заклади

Не потребує

фінансування

Підвищення громадської позиції

ветеранів війни 



18 Оформлення  тематичних  експозицій  та

виставок  фотоматеріалів,  творів

мистецтва  та  літератури  з  військової

тематики  в  закладах  культури,

бібліотеках

Відділ культури і

туризму міської ради,  

Не потребує

фінансування

Підвищення інформаційної

обізнаності громадян

Всього за Програмою, у тому числі: 205,00

державний бюджет В межах

бюджетних

асигнувань

обласний бюджет В межах

бюджетних

асигнувань

місцевий бюджет 205,00



Розділ IV.Заходи Комплексної  програми щодо медичної, соціальної підтримки осіб з інвалідністю 

№ 

з/п

Перелік заходів 

програми

Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні

обсяги

фінансування 

тис.грн.

Очікувані результати

1 2 3 4 5 6

І. Соціальний захист

1 Забезпечення  діяльності в актуальному 

стані автоматизованого реєстру баз 

даних ЄДАРП, в тому числі з категорії 

осіб з інвалідністю, які мають право на 

пільги

Управління соціального

захисту населення

Не потребує

фінансування

Підтримка системи в

актуальному стані

2 Забезпечення підтримки в актуальному 

стані Централізованого банку даних з 

проблем інвалідності

Управління соціального

захисту населення

Не потребує

фінансування

Підтримка системи в

актуальному стані

3 Надання одноразової матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю, які 

потрапили у складні життєві обставини

Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет

35,00 Підтримка громадян, які

перебувають у скрутному

становищі
4 Надання пільги особам з інвалідністю по

зору 1 і 2 групи, а також дітям з 

інвалідністю по зору до 18 років 

Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет 

(субвенція

обласного

бюджету)

84,8 Підвищення соціальної

захищеності громадян

5 Надання матеріальної допомоги тяжко 

хворим особам з інвалідністю

Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет

30,00 Підтримка громадян,

покращення їх емоційного стану
6 Вжиття заходів, спрямованих  на 

створення сприятливих умов для осіб з 

інвалідністю безперешкодного  доступу 

(пандуси) до будинків та приміщень 

центральних та місцевих органів 

Виконавчий комітет,

відділ містобудування

та архітектури,

управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет 

В межах

бюджетних

асигнувань

Покращення доступності до

громадських організацій осіб з

інвалідністю



виконавчої влади, об’єктів соціального, 

громадського, житлового призначень, в 

тому числі місць праці і відпочинку 

загального користування, лікувально-

реабілітаційних, спортивних центрів, 

зупинок громадського транспорту тощо.
7 Не допускання випадків виселення 

громадських організацій осіб з 

інвалідністю з приміщень, в яких вони 

здійснюють статутну діяльність.

Міська рада, управління

соціального захисту

населення

Не потребує

фінансування

Здійснення громадської

діяльності

ІІ. Медичне обслуговування та оздоровлення

8 Забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю

Управління соціального

захисту населення

Державний

бюджет

В межах

бюджетних

асигнувань 

 Відновлення втрачених

функцій організму 

9 Відшкодування  вартості  проведеного

обстеження  методом  комп’ютерної

томографії осіб з інвалідністю

 (1 раз на рік за направленням лікаря)

Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет

30,00 Профілактика захворювань

10 Забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням осіб з інвалідністю

Управління соціального

захисту населення,

КЛПЗ «Лиманська

центральна районна

лікарня», КНП «Центр

первинної медико-

санітарної допомоги»

Державний

бюджет

В межах

бюджетних

асигнувань

Профілактика захворювань,

оздоровлення вказаної категорії

громадян 

ІІІ. Культурно-масові заходи

11 Проведення заходів з нагоди відзначення

Міжнародного дня осіб з інвалідністю.

Відділ культури і

туризму

Не потребує

фінансування 

Залучення осіб з інвалідністю до

культурних заходів
12 «Руками створена краса». Проведення

виставки робіт майстрів з обмеженими

можливостями (різноманітні прикраси,

предмети декору, іграшки, в’язані речі,

вироби зі стрічок, фотовиставки).

Відділ культури і

туризму

Не потребує

фінансування

Залучення осіб з інвалідністю до

культурних заходів

13 Відвідування осіб з інвалідністю Відділ культури і Не потребує Залучення осіб з інвалідністю до



святкових концертів, вистав  та інших 

масових культурних заходів, що 

проводяться  відділом культури і 

туризму міської ради

туризму фінансування культурних заходів

14 Забезпечення публікації тематичних

матеріалів щодо осіб з інвалідністю .

Підписка міської газети для осіб з

інвалідністю. 

Управління соціального

захисту населення

Місцевий

бюджет

12,00 Підвищення інформаційної

обізнаності громадян

Всього по Розділу , у тому числі: 191,8

державний бюджет В межах

бюджетних

асигнувань

обласний бюджет 84,8

місцевий бюджет 107,00

Всього по Програмі , у тому числі: 1480,33

державний бюджет 824,13

обласний бюджет 156,2

місцевий бюджет 500,00


