
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
5 сесія 8 скликання  

 

26.01.2021                                                                                                  № 129 

 
Про затвердження Програми соціальної 

 підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, 

 померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС 

та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік    

 

Відповідно до  Законів України « Про місцеве самоврядування», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на виконання обласної Програми 

соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти 

учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік, затвердженої рішенням  другої 

сесії VIII скликання обласної ради від 24.12.2020 № 31, з метою соціального захисту 

пільгової категорії населення на території об’єднаної територіальної громади, враховуючи 

рекомендації постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Інформацію в.о.начальника управління соціального захисту населення міської 

ради - Нікітчиної Н.В. про стан виконання Програми «Про затвердження Програми 

соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти 

учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік» взяти до відома. 

2.Затвердити Програму соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, 

померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 

2021 рік, (далі - Програма) згідно з додатком 1. 

3. Відділу фінансів міської ради передбачити кошти з місцевого бюджету для 

фінансування даної Програми на 2021 рік. 

4. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Нікітчина 

Н.В.) інформувати про хід виконання Програми до 15 січня 2022 року. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  

гуманітарних питань, законності та депутатської  етики (Макухівський В.В.), на постійну 

комісію з питань бюджету та  комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 

зв’язку  (Демчишина І.І.) . 

 

Міський голова        Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

 



 

                                                                  Додаток 1 

                                                                                до рішення 5 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради                                                                                       

                                                                                      від 26.01.2021 р. №129 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

соціальної        підтримки       учасників      АТО/ООС,     

родин загиблих,   померлих,  зниклих безвісти учасників     

АТО/ООС    та   Героїв   Небесної   Сотні 

на 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської  міської рада 

2. Дата, номер і назва 

нормативного документа 

про необхідність 

розроблення Програми  

Указ Президента України від 18 березня 2015 року 

№ 150/2015 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної 

операції»,  рішення Житомирської обласної ради   

від 24.12.2020    № 31 «Про   Програму соціальної 

підтримки  учасників АТО/ООС,   родин загиблих, 

померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та 

Героїв Небесної Сотні  на 2021 рік».  

3.  Розробник Програми  Управління соціального захисту населення   
Баранівської міської ради 

4. Виконавець Програми Управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради , комунальне 
некомерційне підприємство « Центр первинної 
медико-санітарної  допомоги» Баранівської міської 
ради 

5. Учасники Програми Обласна рада, Баранівська міська рада,   управління 
соціального захисту населення Баранівської міської 
ради , департамент праці та соціального захисту 
населення облдержадміністрації, управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації, 
Житомирський обласний центр по нарахуванню та 
здійсненню соціальних виплат, заклади охорони 
здоров'я 

6. Термін реалізації 

Програми 

2021 рік 

7. Джерело фінансування   
Програми    

Обласний бюджет, бюджет  Баранівської     
територіальної  громади.  
 
 

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми (всього) 

У межах фінансових можливостей 

 у тому числі бюджетних 

коштів: 

У межах фінансових можливостей 

 з них: коштів обласного 

бюджету 

У межах фінансових можливостей 

 кошти міського бюджету У межах фінансових можливостей 

 



Програму розроблено на виконання завдань, визначених Указом 

Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи 

щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» та рішення 

Житомирської обласної ради   від 24.12.2020    № 31 «Про   Програму 

соціальної підтримки  учасників АТО/ООС,   родин загиблих, померлих, 

зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні  на 2021 рік». 

Програмою  передбачено стоматологічне лікування   учасників 

АТО/ООС, родин  загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  

та Героїв Небесної Сотні. 

Програму розроблено з урахуванням пропозицій структурних 

підрозділів Баранівської міської ради, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

На  даний час у Баранівській  територіальній  громаді обліковується 268 

учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС ,  

18  осіб з інвалідністю внаслідок війни та  11 членів сімей  загиблих/померлих  

військовослужбовців-учасників АТО/ООС.   

Внаслідок тривалого військового конфлікту актуальність розроблення 

і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю забезпечення комплексної 

підтримки та охоплення соціальним супроводом зазначеної категорії 

громадян, надання допомоги на стоматологічне лікування . 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є :  

- забезпечення стоматологічного лікування  

учасників АТО/ООС, та членів сімей   загиблих учасників АТО/ООС та  Героїв 

Небесної Сотні. 

- матеріальна підтримка родин загиблих, померлих,  зниклих безвісти   

учасників АТО/ООС та  Героїв Небесної Сотні.                                

IV. Шляхи і засоби  розв’язання проблеми, обсяг  та 
джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Надання грошової допомоги на стоматологічне лікування здійснюється 

на умовах співфінансування: 50 відсотків за рахунок коштів обласного 

бюджету, 50 відсотків за рахунок місцевого бюджету. Управління соціального 



захисту нселення Баранівської міської ради  щомісяця, до 25 числа забезпечує 

перерахування коштів стоматологічним закладам за фактично надані послуги.  

Надання грошової допомоги на проходження онкологічного лікування 

здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету. 

За рахунок коштів місцевого бюджету протягом 2020 року   Програмою 

скористалося   10 осіб на загальну суму  11230,88 грн.    

Порядок використання коштів місцевого  бюджету  для виконання 

окремих заходів Програми визначає і регулює механізм їх використання  на 

надання  стоматологічного лікування, адресної матеріальної підтримки   

учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників 

АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні,  

Головним розпорядником коштів місцевого бюджету, що надаються 

згідно з цим Порядком є управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради. 

Фінансування видатків здійснюється відповідно до зареєстрованих 
юридичних та фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської 
служби України. 

Операції, пов’язані з використанням коштів місцевого  бюджету, 

здійснюються в установленому законодавством порядку. 

Учасники програми подають фінансову та бюджетну звітність  

у встановленому законодавством порядку. 

                         V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми  

№

п

/

п 

Назва напряму 

діяльності 

Найменування 

заходу 

програми 

Джерело 

фінансува

ння (вид 

бюджету) 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня 

 Медичне 

забезпечення  

учасників ТО/ООС та 

членів сімей загиблих 

часників АТО/ООС, 

еволюції Гідності 

Стоматологічне 

лікування учасників 

АТО/ООС та членів 

сімей загиблих 

учасників АТО/ООС, 

Революції Гідності 

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливосте

й на умовах 

співфінансу-

вання 

                                    Результативні показники 

 

 

 



 Учасники Програми до 15 січня  2022 року інформують  Баранівську 

міську раду  про виконання   Програми . 

 

VI.  Координація та  контроль за ходом виконання Програми 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснюють  

постійні комісії : з  гуманітарних питань, законності та депутатської  етики ;  з 

питань бюджету та  комунальної власності, економічного розвитку, транспорту 

і зв’язку.   

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється 

в установленому законодавством порядку. 

 

Секретар ради                                                        Володимир ЗАРЕМБА 

 Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 

початок дії 

Програми 

Значення 

показника 

2021 рік 

 

I  Показники продукту 

1 Кількість осіб, що 

потребують лікування  

в т.ч. 

осіб 268 268 

 - кількість осіб, що 

потребують 

стоматологічне лікування 

осіб 30 30 

ІІ  Показники ефективності 

1 Середя вартість 

стоматологічних послуг 
тис. грн _____ _____ 


