ДОДАТОК 2
до рішення шістнадцятої (позачергової) сесії
районної ради сьомого скликання
від 11 квітня 2017 року
тис.грн.
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

№
п/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програм

1

2

3

Строк
виконан
ня заходу

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

4
5
6
7
6. Соціальне супроводження учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

6.1 Організація відпо-6.1.1. Забезпечити
організацію
.
чинку (з наданнямвідпочинку (з наданням оздоровчих
оздоровчих послуг)послуг)
демобілізованих
військоводемобілізованих
службовців, які проходили військову
військовослужбов- службу
в
районах
проведення
ців, які проходилиантитерористичної операції, та членів їх
військову службу всімей (дружини (чоловіка), неповнолітніх
районах проведеннядітей) у санаторно-курортних закладах.
антитерористичної
операції, та членів їх
сімей
(дружини
(чоловіка),
неповнолітніх дітей)

2015

6.1.2. Організувати культурно-мистецькі
заходи, бібліотечні пункти, мистецькі
виставки
із
залученням
кращих
колективів позашкільних закладів та
художньої самодіяльності,
майстрів
народної творчості району, похід
(поїдки)
до
музейних
закладів,
забезпечивши безкоштовні тематичні
екскурсії по експозиціях.

2015

Центр
соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді, управління
праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
фінансове управління
райдержадміністрації,
районний військовий
комісаріат, Зіньківська
ЦРЛ, Центр ПМСД

Сектор культури та туризму райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Обласний
бюджет
Районний
бюджет

у тому числі за роками

Всьог
о
2015
8

380,0 190,0

2016
9

190,0

2017
10

2018
11

2019 2020
12
13

Очікува
ний
результа
т
14

Організація
відпочинку
(з
наданням
оздоровчих
послуг)
демобілізов
аних
військовос
лужбовців,
які
проходили
військову
службу в
районах
проведення
антитерори
стичної
операції, та
членів
їх
сімей
(дружини
(чоловіка),
неповноліт
ніх дітей)

6.2. Забезпечення соці- 6.2.1. Координувати діяльність відділів, 2015
ального супровод- управлінь та інших державних установ
ження демобілізо- щодо
постійного
соціального
ваних військовосупроводження сімей демобілізованих
службовців, які
військовослужбовців, які проходили
проходили
військову службу в районах проведення
військову службу в антитерористичної операції
районах проведення 6.2.2. Забезпечити комплексне соціальне 2015
антитерористичної супроводження
демобілізованих
операції, та членів їх військовослужбовців, які проходили
сімей (дружини
військову службу в районах проведення
(чоловіка),
антитерористичної операції, та членів їх
неповнолітніх дітей) сімей (дружини (чоловіка), неповнолітніх
дітей) за місцем постійного проживання

6.3. Працевлаштування та професійна
реабілітація
учасників
антитерористично
ї операції.

6.2.3. Забезпечити соціальний супровід
сімей демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в
районах проведення антитерористичної
операції, що опинилися в складних
життєвих обставинах
6.2.4. Забезпечити проведення огляду та
надання медичної допомоги учасникам
антитерористичної операції лікарями
загальної практики (сімейними лікарями)
6.2.5. Забезпечити реабілітацію та психологічну підтримку демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей
6.2.6. Забезпечити видачу направлень на
протезування осіб з числа учасників
антитерористичної операції.

2015

6.3.1. Сприяти
у
працевлаштуванні
громадян
з
числа
учасників
антитерористичної операції та членів їх
сімей, в тому числі залученням до
започаткування
підприємницької
діяльності шляхом виплати допомоги по

2015

Центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді

Центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
районний центр зайнятості, Зіньківська ЦРЛ,
Центр ПМСД
Центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
управління праці та
соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Виявлення
та
задоволенн
я
потреб
учасників
антитерори
стичної
операції та
членів
їх
сімей

2015
Центр ПМСД

2015

Центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді, Зіньківська
ЦРЛ, Центр ПМСД

2015

Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Районний центр
зайнятості

Сприяння
працевлаш
туванню
демобілізованих
військово-

безробіттю одноразово для організації
власної справи, здійснення соціального
супроводу даної категорії громадян у
період пошуку роботи
6..3.2.Стимулювати працевлаштування
громадян
з
числа
учасників
антитерористичної операції та членів їх
сімей, яким надано статус безробітного,
шляхом
надання
роботодавцям
компенсації фактичних витрат у розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у
визначеному
Кабінетом
Міністрів
України порядку.
6..3.3. Сприяти
соціально-трудовій
адаптації осіб з числа учасників
антитерористичної операції та членів їх
сімей шляхом організації громадських
робіт та інших робіт тимчасового
характеру.
6.3.4. Забезпечити соціальну підтримку
та залучити до продуктивної праці
громадян
з
числа
учасників
антитерористичної операції та членів їх
сімей
шляхом
проведення
профорієнтаційної та психологічної
підтримки
щодо
професійного
самовизначення відповідно до потреб
місцевого ринку праці.
6.3.5. Сприяти
у
прискоренні
працевлаштування
учасників
антитерористичної операції та членів їх
сімей шляхом організації професійного
навчання під замовлення роботодавців за
професіями,
спеціальностями
та
напрямками підвищення кваліфікації, які
користуються попитом на ринку праці,
на базі навчальних закладів, підприємств,
організацій та установ.

2015

Районний центр
зайнятості

2015

Районний центр
зайнятості, сільські,
селищна, міська ради

2015

Районний центр
зайнятості

2015

Районний центр
зайнятості

службовців
, які брали
участь у
антитерори
с-тичній
операції, їх
адаптації
до трудової
діяльності

Надання правової
допомоги
учасникам
антитерористично
ї операції

6.4.1. Надавати безоплатну первинну
правову допомогу у
громадській
приймальні
районного
управління
юстиції.

2015

Районне управління
юстиції

6.5. Інформаційне
забезпечення
заходів з
соціального
супроводження
учасників
антитерористично
ї операції

6.5.1. Забезпечити формування через
соціальні мережі, ЗМІ активного діалогу
з органами виконавчої влади, органами
місцевого
самоврядування,
громадськими
та
благодійними
організаціями, громадськістю з питань
соціально-правового забезпечення членів
родин загиблих, поранених, інвалідів,
ветеранів антитерористичної операції

2015

Відділ організаційної
та кадрової роботи
райдержадміністрації,
редакція районної
газети «Голос
Зіньківщини»,
редакція районного
радіомовлення «Голос
Зіньківщини»

6.6.1. Забезпечити санаторно-курортне
оздоровлення членів сімей загиблих
ветеранів війни, з числа учасників
антитерористичної операції

2017

Центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді,
управління
соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
Зіньківська ЦРЛ,
Центр ПМСД.

6.4

6.6

Організація
санаторнокурортного
оздоровлення
членів
сімей загиблих
ветеранів війни з
числа учасників
антитерористично
ї
операції

Обласний
бюджет

63,0

63,0

Правова
допомога
учасникам
антитерори
стичної
операції та
членам їх
сімей
з
актуальних
для
них
питань
Висвітлення
заходів
соціального
супроводже
ння та
соціаль-ного
забезпечення
учасни-ків
антитерористичної
операції та
членів їх
сімей
Організац
ія
санаторно
курортног
о
оздоровле
ння членів
сімей
загиблих
ветеранів
війни з
числа
учасників
антитерор

истичної
операції
6.7

Соціальне
супроводження
членів
сімей загиблих
(померлих)
учасників
антитерористично
ї
операції

6.7.1.Забезпечити комплексне соціальне
супроводження членів сімей загиблих
(померлих) учасників антитерористичної
Операції

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

20152020

Центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді,
управління
соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Виявленн
я та
задоволен
ня потреб
членів
сімей
загиблих
(померлих
)
учасників
антитерор
истичної
операції

О.С. Кеда

