ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
березня 2019 року

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей на
2019-2020 роки, які переміщуються з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції
І. Загальні положення
Районна комплексна програма соціальної підтримки внутрішньо
переміщених осіб та членів їх сімей на 2019-2020 роки (далі – Програма)
покликана сприяти реалізації Закону України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб", постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів
України щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та членів їх
сімей.
ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма
У Онуфріївському районі перебуває на обліку 104 особи, які прибули з
Донецької та Луганської областей, з них 61 пенсіонер, 6 інвалідів загального
захворювання, 20 дітей, 17 осіб працездатного віку.
Всього в районі проживають 11 сімей з дітьми з числа переселенців, одна
сім»я багатодітна.
З загальної кількості переселенців 60 осіб проживають у родичів,
38осіб
(22 сім»ї) - в орендованому житлі.
В умовах подорожчання життя – зростання цін на товари широкого
вжитку, медикаменти, подорожчання соціальних послуг, підвищення цін і
тарифів на оплату житлово-комунальних послуг – проблема соціального
захисту внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей є актуальною.
Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні
з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки внутрішньо
переміщених осіб та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціальнопобутових проблем.
Програма на даний час має найважливіше значення та потребує залучення
фінансових ресурсів місцевих бюджетів.
ІII. Мета Програми
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту внутрішньо
переміщених осіб та членів їх сімей, підтримання їх належного моральнопсихологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними
громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері

підтримки ВПО та членів їх сімей, створення у суспільстві атмосфери
співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.
Для забезпечення добробуту та гідного рівня життя для кожної особи,
покращення соціального самопочуття людини, впевненості в своєму
майбутньому, розробляються заходи з надання різних видів соціальної
допомоги. Через соціальну допомогу виконується функція, що полягає в тому,
щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з
цього стану і не опинитися на узбіччі суспільства.
IV. Обгрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та
джерела фінансування, строки виконання Програми
Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:
надання матеріальної допомоги для придбання житла внутрішньо
переміщеним особам та членів їх сімей.
надання внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей,
комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;
Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного
бюджету, субвенції сільських та селищних рад.
Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Термін виконання Програми –2019-2020 роки.
V. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється районною
радою та районною державною адміністрацією.
Організаційне супроводження виконання Програми протягом 2019-2020
років здійснюватиме управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації.
Організацію та виконання Програми здійснюють структурні підрозділи
районної державної адміністрації, сільські та селищні ради, підприємства,
установи, організації району.

Додаток
до програми

Напрями реалізації та заходи Програми
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РОЗДІЛ І. Соціальна підтримка та надання матеріальної допомоги
для придбання житла внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей.

1.

Забезпечення обліку
внутрішньо переміщених осіб,
видача довідок та внесення до
єдиної ВЕБ-орієнтованої
інформаційної технології
формування сегменту «Облік
ВПО» відомостей про
житлові, соціальні, медичні та
інші потреби. Стан їх
забезпечення.

2019-2020

Соціальний захист
Управління праці та
Не потребує
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
фінансове управління
райдержадміністрації

Не потребує
Поліпшення соціального
захисту

1
2.

2
Забезпечення надання різних
видів державних допомог у
тому числі щомісячної
адресної допомоги
внутрішньо переміщеним
особамдля покриття витрат на
проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних
послуг та пенсій;

3

4
управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації

5
Державний
бюджет

3.

Запровадження механізму
безоплатного доступу дітей з
числа внутрішньо
переміщених осіб до
Інтернету, баз даних бібліотек
у державних та комунальних
закладах освіти
Забезпечення
безперешкодного доступу до
медичних послуг внутрішньо
переміщених осіб, у тому
числі осіб з інвалідністю з
урахуванням вікових
особливостей
Забезпечення безкоштовним
оздоровленням та
відпочинком дітей з числа
внутрішньо переміщених осіб
та членів їх сімей

2019-2020

управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації

Не потребує

Не потребує

Поліпшення соціального
захисту

2019-2020

Сільські, селищні ради

Не потребує

Не потребує

Поліпшення соціального
захисту

2019-2020

Місцевий бюджет

Не потребує

Поліпшення соціального
захисту

Забезпечення безкоштовним
дворазовим харчуванням
учнів 1- 4 класів
загальноосвітніх навчальних
закладів .
Одноразове харчування 5-11

2019-2020

Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
фінансове управління
райдержадміністрації
Відділ освіти
райдержадміністрації

Місцевий бюджет

В межах
затверджених
бюджетних
призначень

Поліпшення соціального
захисту

4.

5.

6.

6

7

1

2

3

Надання одноразової
грошової допомоги
для придбання житла
внутрішньо переміщеним
особам та членам їх сімей в
розмірі 50,0 тис. грн. на
одну сім’ю

2019-2020

Надання безоплатної правової
допомоги щодо захисту прав
внутрішньо переміщених осіб

2019-2020

4

5

6

7

класів.
7.

8.

Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
фінансове управління
райдержадміністрації

Районний бюджет

Онуфріївське бюро
правової допомоги

Не потребує

2019 р.- 50,0
тис.грн.
2020 р.- в межах

Поліпшення житлових
умов

затверджених
бюджетних
призначень

Не потребує

__________________________________________________________________________

Правова допомога

Проект вноситься
головою Онуфріївської
районної державної
адміністрації

ОНУФРІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від

березня 2019 року

№____
селище Онуфріївка

Про районну комплексну програму
соціальної підтримки внутрішньо
переміщених осіб та членів їх сімей,
на 2019-2020 роки
На підставі ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб", з метою забезпечення соціального захисту громадян,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1.Затвердити районну комплексну програму соціальної підтримки
внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей, на 2019-2020 роки, напрями
реалізації та заходи програми (додається).
2.Рекомендувати:
районній державній адміністрації та сільським, селищним радам
передбачити фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією програми;
районній державній адміністрації покласти
відповідальність
за
виконання програми на управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності
та приватизації.
Голова районної ради

Т.УТКІНА

