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1. ПАСПОРТ
Програми соціальної підтримки сімей загиблих воїнівінтернаціоналістів та сімей загиблих учасників АТО, що проживають в
районі, на 2018 - 2019 роки (далі - Програма)
№
Загальна характеристика Програми
з/п
1. Ініціатор розроблення Програми
Управління
соціального
захисту населення
Ріпкинської
районної
державної
адміністрації
2. Нормативні документи, на підставі
ст. 91 Бюджетного Кодексу
яких розроблена Програма
України, керуючись п. 16 ст. 43
Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”
3. Розробник Програми
Управління
соціального
захисту населення
Ріпкинської
районної
державної
адміністрації
4. Співрозробник Програми
Фінансове управління
Рніпкинської районної державної
адміністрації
5. Відповідальні виконавці Програми
Відділ персоніфікованого
обліку
управління соціального
захисту населення Ріпкинської
районної державної адміністрації
6. Учасники Програми
Управління соціального захисту
населення та фінансове управління
районної державної адміністрації
7. Термін реалізації Програми
2018-2019 роки
8. Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, всього, тис. грн, в тому
числі:
коштів районного бюджету
2018 рік — 23,00 тис. грн.;
2019 рік — 25,00 грн.

2. Вступ. Загальні положення.
Створення належних умов для забезпечення сімей загиблих воїнівінтернаціоналістів та сімей загиблих учасників АТО, формування в суспільстві
шанобливого ставлення до них є основним завданням державної соціальної
політики в Україні. Соціальний захист грунтується на положеннях Конституції
України, законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”, ,,Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні”, інших актів законодавства України.
В даний час в районі проживає 1 сім'я загиблого воїна —
інтернаціоналіста та 4 осіб з числа сімей загиблих учасників АТО.
Сім'я загиблого отримує пенсійне забезпечення та матеріальну
допомогу за рахунок Чернігівського обласного бюджету (180,00 грн.
щомісяця). Особи з числа сімей загиблих учасників АТО отримують пенсійне
забезпечення та матеріальну допомогу за рахунок Чернігівського обласного
бюджету ( 250,00 грн. щомісяця). Але це не в повній мірі задовольняє сім'ї
загиблих, які втратили своїх синів при виконанні інтернаціонального обов'язку
та під час проведення антитериростичної операції.
3. Мета Програми.
Мета Програми полягає у створенні умов для ефективного проведення
державної політики щодо поліпшення життєзабезпечення сімей загиблих
воїнів-інтернаціоналістів та сімей загиблих учасників АТО.
4. Основні завдання Програми.
Основними завданнями Програми є надання додаткових соціальних
гарантій сім'ям загиблих військовослужбовців, з оплати житлово-комунальних
послуг у розмірі 50 відсотків додатково до встановлених чинним
законодавством (у межах норм, передбачених чинним законодавством).
5. Організація виконання Програми.
Для поліпшення умов життя сімей загиблих необхідно передбачити
пільги за надані житлово-комунальні послуги в розмірі 50 відсоткової знижки.
Пільги надавати відповідно до державних соціальних стандартів у сфері
житлово-комунального обслуговування.
Відшкодування витрат підприємствам за надані пільги з оплати
житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих проводиться управлінням
соціального захисту населення райдержадміністрації на підставі поданих
щомісячних звітів за формою 2 - «пільга» та актів звіряння розрахунків.
6. Фінансування заходів для виконання Програми.
Фінансування програми здійснюється за рахунок загального обсягу
асигнувань місцевих бюджетів, передбачених розпорядникам коштів, які
визначені виконавцями цих заходів.

Враховуючи те, що протягом року може змінитись кількість осіб,
які користуються пільгами, підвищаться тарифи, відшкодування проводиться
згідно фактичної кількості осіб та діючих тарифів.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації за
підсумками року подає звіт по виконанню Програми та вносить пропозиції
фінансовому управлінню райдержадміністрації щодо потреби в коштах на
наступний рік.
Щорічно в районному бюджеті, враховуючи запит, передбачаються
кошти для реалізації Програми.
7. Очікувані результати.
Виконання Програми дасть змогу:
 надати
додаткові
соціальні
гарантії
сім'ям
загиблих
військовослужбовців, з оплати житлово-комунальних послуг у розмірі 50
відсотків додатково до встановлених чинним законодавством (у межах норм,
передбачених чинним законодавством).
8. Контроль за виконанням Програми
Організація виконання Програми покладається на управління
соціального захисту населення районної державної адміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснюється
постійними
комісіями районної ради: з гуманітарних питань, соціального захисту
населення та з питань сім′ї і молоді; з питань бюджету, соціально –
економічного розвитку району та з питань комунальної власності.
9. Термін дії Програми
Програма діє з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації

О. Л. Кульгейко

Додаток
до Програми соціальної підтримки
сімей загиблих воїнівінтернаціоналістів та сімей загиблих
учасників АТО, що проживають в
районі, на 2018 - 2019 роки
Розрахунок обсягу видатків фінансування
Програми соціальної підтримки сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів та
сімей загиблих учасників АТО, що проживають в районі, на 2018 - 2019 роки
Чисельніст
Житлово-комунальні організації Сума пільги Сума пільги
Сім'ї загиблих
ь осіб

Елект
ропост
ачанн
я
грн.

Газопост
ачання
для
опалення
грн.

Газопост Водопоста
ачання
чання
для
грн.
приготув
ання їжі
грн.

50% вартості
комунальних
послуг за 12
місяців до
відшкодуван
ня з
районного
бюджету на
2018 р.
грн.

50% вартості
комунальних
послуг за 12
місяців до
відшкодування
з районного
бюджету на
2019 р.
грн.

Савенко В.К. одна
смт
Ріпки,
вул.Молодіж
на, 5

32,76 216,00

38,28

30,74

3088,00

3600,00

Куриленко
одна
С.М.
смт Ріпки,
вул.Д.
Куриленка, 6

40,5

621,53

38,28

30,74

5665,00

6000,00

Шелупець
одна
Н.В.
смт
Ріпки,
Шевченка,
96

40,5

621,53

38,28

30,74

5665,00

6000,00

Лось Л.М.
двоє
с.Буянки,
вул.
Центральна,
59

55,00 1036,00 39,00

-

8582,00

9400,00

23000,00

25000,00

Всього:
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соціального захисту населення
райдержадміністрації

О. Л. Кульгейко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення „Про Програму соціальної підтримки сімей загиблих
воїнів-інтернаціоналістів та сімей загиблих учасників АТО, що проживають в
районі, на 2018 - 2019 роки”
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Проект рішення розроблено відповідно до положень Конституції
України, законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”, ,,Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні”, інших актів законодавства України.
2. Мета і шляхи її досягнення
Основною метою програми є підвищення рівня життя вразливих та
соціально незахищених верств населення шляхом надання їм пільг по оплаті
житлово-комунальних послуг у розмірі 50 відсотків додатково до встановлених
чинним законодавством (у межах норм, передбачених чинним законодавством)
за рахунок коштів районного бюджету.
3. Правові аспекти
Проект рішення не потребує внесення змін до чинних чи розроблення
нових.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету, в
межах асигнувань передбачених в районному бюджеті на 2018-2019 роки
згідно додатку.
5. Пропозиції зацікавлених осіб
Проект рішення не зачіпає інших осіб.
6. Регіональний аспект
Проект рішення не стосується питань розвитку Ріпкинського району як
невід’ємного елементу системи адміністративно-територіального устрою
України.
7. Громадське обговорення
Проект рішення не потребує громадського обговорення.
8. Прогноз результатів
Прогнозована сума витрат з районного бюджету: на 2018 рік — 23000
грн. 00 коп.; на 2019 рік — 25000 грн. 00 коп.
9. Наявність ризиків вчинення корупційних правопорушень
В проекті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.

Начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації

О. Л. Кульгейко

