БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 30 вересня 2015 р. № 1

м.Баштанка

ХLУ сесії шостого скликання

Про затвердження Комплексної програми
підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей на території
Баштанської міської ради на 2015-2016 роки
З метою посилення захисту учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей – мешканців території Баштанської міської ради, беручи до
уваги пропозиції постійної комісії з питань соціального захисту, медицини,
торгівлі і побутового обслуговування, молодіжної політики та духовності,
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада

вирішила:
1.Затвердити
Комплексну
програму
підтримки
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської
міської ради на 2015-2016 роки.
2.Відповідальним
Комплексної програми.

виконавцям

забезпечити

реалізацію

заходів

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісії з питань соціального захисту, медицини, торгівлі і побутового
обслуговування, молодіжної політики та духовності.

Секретар міської ради

Л.М.Атнажева

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА
ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2015-2016 РОКИ
1.Вступна частина
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей на території Баштанської міської ради (надалі – Програма)
– це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою
соціальної підтримки баштанців, яких скеровують у зону проведення
антитерористичної операції (надалі – АТО) та членів їх родин. Покликана
сприяти реалізації Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального
захисту»,
«Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей», постанов і розпоряджень Кабінету
Міністрів України щодо соціального захисту військовослужбовців і
поранених учасників АТО, соціального захисту сімей учасників АТО,
вшанування пам’яті загиблих у ході виконання антитерористичної операції.
2. Мета Програми
Мета Програми полягає у здійсненні на місцевому рівні комплексу
заходів спрямованих на підвищення рівня соціального захисту учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під
час проведення антитерористичної операції.
Створення в суспільстві атмосфери підтримки та поважного ставлення
до членів сімей загиблих та учасників АТО.
3. Завдання Програми
Налагодження взаємодії органу місцевого самоврядування з
громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері
підтримки учасників АТО та членів їх родин.
Забезпечення всебічної соціальної підтримки учасників АТО та членів їх
родин шляхом сприяння забезпечення виконання закріплених законом пільг
та передбачення виділення окремих пільг на місцевому рівні.
Сприяння соціальній адаптації демобілізованих учасників АТО,
інтеграції їх у суспільне життя громади.
Формування позитивного ставлення до захисників України, членів їх
родин, патріотичне виховання молоді міста.
Увіковічення пам’яті загиблих в АТО захисників Батьківщини.

4. Результати реалізації Програми
• Забезпечення всебічної підтримки з боку громади учасників АТО
та членів їх родин.
• Підвищення рівня соціального захисту та морально-психологічного
стану учасників АТО та членів їх родин.
• Прискорення соціальної адаптації демобілізованих та перетворення їх
на активних учасників життя громади.
5. Джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.
6.Напрямки реалізації Програми
№

Напрямок реалізації

з/п
1

2

3

4

5

Облік учасників АТО, членів їх сімей та
сімей загиблих та поранених учасників
АТО
Комплексний моніторинг потреб
учасників АТО, членів їх сімей, членів
сімей загиблих та поранених учасників
АТО
Сприяння забезпечення учасників АТО,
членів їх сімей, членів сімей загиблих та
поранених учасників АТО реалізації
прав на забезпечення земельними
ділянками
Встановлення додаткових до
передбачених законом пільг учасників
АТО, членів їх сімей, членів сімей
загиблих та поранених учасників АТО
Надання юридичної та психологічної
підтримки учасників АТО, членів їх
сімей, членів сімей загиблих та
поранених учасників АТО
Систематичне висвітлення у засобах
масової інформації матеріалів
присвячених учасникам АТО

Термін
реалізації
Протягом
терміну дії
Програми
Протягом
терміну дії
Програми
Протягом
терміну дії
Програми
Протягом
терміну дії
Програми
Протягом
терміну дії
Програми
Протягом
терміну дії
Програми

Відповідальні
Виконавчий
комітет міської
ради
Виконавчий
комітет міської
ради
Виконавчий
комітет міської
ради
Виконавчий
комітет міської
ради
Спеціаліст з
юридичних питань
міської ради
Виконавчий
комітет міської
ради

6

7
8

Встановленні на території міста
пам’ятних знаків, меморіальних дощок Протягом
терміну дії
присвячених пам’яті загиблих в АТО
захисників вітчизни, придбання медалей Програми
учасникам АТО до Дня Захисника
Вітчизни
Розгляд пропозицій щодо
перейменування вулиць парків, скверів
з метою увічнення пам’яті загиблих в
АТО захисників вітчизни

Протягом
терміну дії
Програми

Виконавчий
комітет міської
ради
Виконавчий
комітет міської
ради

ДОДАТОК 1

Порядок
фінансування з місцевого бюджету для надання одноразової
матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в
антитерористичній операції (АТО) на сході України.
1. Цей Порядок визначає механізм фінансування видатків передбачених
в місцевому бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги
військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній
операції (АТО) на сході України.
2. Одноразова
матеріальна
допомога
виплачується
військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній
операції (АТО) на сході України або уповноваженим особам, що
зареєстровані та проживають на території ради.
3. Військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній
операції (АТО) на сході України одноразова матеріальна допомога
надається на підставі:
- заяви про надання одноразової допомоги;
- паспорта та ідентифікаційного коду;
- документа, що підтверджує його участь в антитерористичній операції
(АТО) на сході України;
4. Прийом документів здійснюється Баштанською міською радою.
5. Розмір одноразової матеріальної допомоги становить 1000 грн.
6. Виконавчий комітет міської ради надає управлінню Державної
казначейської служби у Баштанському районі платіжні доручення
щодо перерахування коштів на особові рахунки заявників або
уповноважених осіб через банківські установи.

ДОДАТОК 2

Порядок
фінансування з місцевого бюджету організації відпочинку (з наданням
оздоровчих послуг) на базах відпочинку, у санаторно-курортних
закладах членів сім’ї інвалідів та поранених з числа демобілізованих
учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції
(АТО)
1. Цей порядок визначає механізм фінансування видатків передбачених в
місцевому бюджеті для організації відпочинку (з наданням оздоровчих
послуг) на базах відпочинку, у санаторно-курортних закладах членів
сім’ї інвалідів та поранених з числа демобілізованих учасників
бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції відповідно
до місцевої програми соціального захисту населення «Турбота».
2. Мають право на відпочинок (з наданням оздоровчих послуг) членів
сім’ї інвалідів та поранених з числа демобілізованих учасників
бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, що
зареєстровані та проживають на території ради.
3. Право на отримання санаторно-курортної путівки має один із членів
сім’ї (батько, мати, дружина/чоловік, діти), яке визначається на
підставі:
- копії довідки військомату про участь в антитерористичній операції;
- копії посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
- копії довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності із
зазначенням причини інвалідності, пов’язаної з виконанням обов’язків
військової служби з зоні антитерористичної операції;
- медичної довідки про поранення, отримані під час виконання
обов’язків військової служби в зоні антитерористичної операції;
- паспорту та ідентифікаційного коду;
- свідоцтва про шлюб,
- свідоцтва про народження дитини.
4. Збір документів, визначених у п.3, здійснює Баштанська міська рада та
формує особові справи членів сім’ї інвалідів та поранених з числа
демобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в
антитерористичній операції.
5. Баштанська міська рада закуповує путівки відповідно до Закону
України «Про здійснення державних закупівель» шляхом укладання
угод із санаторно-курортними базами відпочинку області.
Строк перебування вказаних осіб на базі відпочинку, у санаторно
– курортному закладі, становить не більше 12 календарних днів.

