
                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

7 сесія 8 скликання  

 

5 березня 2021 року                                                                                      № 191 

 

Про затвердження Програми соціальної підтримки 

громадської організації «Відокремлений підрозділ  

української спілки ветеранів Афганістану (воїнів- 

інтернаціоналістів) у місті Баранівка»  

 на 2021-2025роки 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та з 

метою соціального захисту відповідної категорії населення на території 

Баранівської міської територіальної громади, враховуючи рекомендації 

постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

            1.Затвердити Програму соціальної підтримки громадської організації 

«Відокремлений підрозділ української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів)  у місті Баранівка»  на 2021-2025роки  (далі - Програма), 

що додається. 

2. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити кошти з 

місцевого бюджету для фінансування даної Програми . 

4. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 

(Нікітчина Н.В.) щорічно інформувати про хід виконання Програми до 15 

січня. 

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

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

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 7 сесії 8 скликання 

від 05.03.2021 р. № 191 

 

Програма 

соціальної підтримки громадської організації «Відокремлений підрозділ 

української спілки ветеранів Афганістану (воїнів- інтернаціоналістів) 

у місті Баранівка»  на 2021-2025роки 

 

Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор 

розроблення Програми 

Відокремлений підрозділ Української спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) у місті Баранівка,  

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради 

2. Підстава для 

виконання Програми  

Бюджетний кодекс України, Закони України 

“Про місцеве самоврядування в Україні",  “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”,  «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей”. 

3. Розробник Програми Відокремлений підрозділ Української спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) у місті Баранівка та 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради 

4.Співрозробники 

Програми 

Відокремлений підрозділ Української спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) у місті Баранівка 

5. Головні 

розпорядники коштів 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради 

6.Виконавці Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Баранівської міської ради 

Відділ освіти Баранівської міської ради 

Відділ благоустрою Баранівської міської ради 

7.Строк виконання 2021-2025 роки 

8. Прогнозні обсяги та 

джерела фінансування 

Обсяг фінансування визначається щорічно при 

формуванні проєкту бюджету  Баранівської   

територіальної  громади  на відповідний рік, 

виходячи з фінансової можливості бюджету 



(кошти бюджету територіальної громади, 

позабюджетні кошти,гранти, кошти донорів) 

І. Загальна частина 
       Програма має сприяти реалізації Законів України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей”, з метою соціального захисту 

громадян Баранівської МІСЬКОЇ територіальної громади, які підпадають під 

дію Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”. 

ІІ. Мета Програми 
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту осіб Баранівської  

територіальної громади, які підпадають під дію Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, підтримка їх належного 

морально – психологічного та фінансово – матеріального стану, поліпшення 

взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями та 

іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників бойових дій та їх 

сімей. 

ІІІ. Завдання Програми 
         Налагодження взаємодії громадських організацій та інших юридичних 

осіб з органами місцевого самоврядування  у сфері підтримки громадян 

Баранівської міської територіальної громади, які підпадають під дію Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

          Формування позитивного ставлення до ветеранів війни, членів їх родин, 

патріотичне виховання молоді територіальної громади. 

        Увіковічення пам’яті загиблих ветеранів війни. 

ІV. Результати реалізації Програми 
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального 

захисту визначених категорій громадян, поліпшить соціально-психологічний 

клімат у суспільстві та родинах, дасть можливість отримати додаткові гарантії 

та адресні допомоги, сприятиме вирішенню медичних, соціально-побутових 

питань, зменшенню соціальної напруги в суспільстві та зміцненню довіри до 

влади. 

V. Джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету 

Баранівської  територіальної громади та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

VI. Напрямки реалізації та заходи Програми 

№ 

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Категорії 

осіб – 

отримувачів 

соціальних 

допомог 

Прогноз

ована 

періодич

ність 

надання 

соціальн

Відповідальні 

виконавці 

заходу 

Програми 



ої 

допомог

и, інших 

соціальн

их 

заходів 

на рік 

1 2 3 5 6 

1. Соціальна підтримка осіб, які приймали участь у 

бойових діях в Афганістані та на території інших держав. 

1.1 Проведення  

обстеження 

матеріально-

побутових умов 

проживання 

ветеранів війни, 

праці, військової 

служби, ветеранів 

органів внутрішніх 

справ,  громадян 

похилого віку. 

Виявлення та 

узагальнення 

проблем і потреб 

ветеранів, вжиття 

заходів щодо їх 

поетапного 

вирішення. 

Ветерани 

війни та 

особи, на 

яких 

поширюєтьс

я чинність 

Закону 

України 

“Про статус 

ветеранів 

війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту” 

 

За 

потребо

ю 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Баранівської 

міської ради 

1.2 Надання послуг 

спецавтотранспорт

у ветеранам та 

представникам 

ветеранських 

організацій, які 

мають проблеми з 

опорно - руховим 

апаратом для 

відвідування та 

участі у 

запланованих 

масових заходах. 

Ветерани та 

представник

и 

ветеранських 

організацій 

За 

потребо

ю 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Баранівської 

міської ради 

1.3 Надання 

соціальних послуг 

одиноким 

учасникам бойових 

Учасники 

бойових дій, 

які є особами 

з 

За 

потребо

ю 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 



дій, які є особами з 

інвалідністю І та ІІ 

групи 

інвалідністю 

І та ІІ групи 

Баранівської 

міської ради 

1.4 Надання 

соціальних послуг 

одиноким 

пенсіонерам, які є 

членами сімей 

загиблих 

(померлих) 

учасників бойових 

дій та опинились у 

складних життєвих 

обставинах 

Одинокі 

пенсіонери, 

які є членами 

сімей 

загиблих 

(померлих) 

учасників 

бойових дій 

За 

потребо

ю 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Баранівської 

міської ради 

1.5 Надання 

безкоштовної 

первинної правової 

допомоги щодо 

захисту прав 

членам сімей 

загиблих учасників 

бойових дій 

Члени сімей 

загиблих 

учасників 

бойових дій 

За 

потребо

ю 

Відділ 

юридичної 

роботи та 

управління 

персоналом 

Баранівської 

міської ради 

1.6 Фінансова 

підтримка 

громадських 

об’єднань 

ветеранів 

Афганістану 

(воїнів– 

інтернаціоналістів)

, діяльність яких 

має соціальну 

спрямованість. 

Відокремлен

ий підрозділ 

Української 

спілки 

ветеранів 

Афганістану 

(воїнів-

інтернаціона

лістів) у місті 

Баранівка 

За 

потребо

ю 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Баранівської 

міської ради 

1.7 Надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги на 

лікування, 

оздоровлення та 

реабілітацію 

учасників бойових 

дій в Афганістані 

Учасники 

бойових дій 

в 

Афганістані, 

на яких 

поширюєтьс

я чинність 

Закону 

України 

“Про статус 

ветеранів 

Однораз

ово, в 

розмірі 

затверд

женому 

наказом 

Міністер

ства 

соціальн

ої 

політики 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Баранівської 

міської ради 



війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту” 

«Про 

встановл

ення 

граничн

ої 

вартості 

путівки 

(ліжко-

дня)» 

відповід

ний рік  

 

2. Організація культурно-масових заходів. 

2.1 Проведення 

культурно-

мистецьких 

заходів для 

учасників бойових 

дій та членів сімей 

загиблих учасників 

бойових дій 

Учасники 

бойових дій  

 Сім’ї 

загиблих 

учасників 

бойових дій 

За 

потребо

ю 

Відділ 

культури, 

сім’ї, молоді 

та спорту 

Баранівської 

міської ради 

3. Інформаційно-просвітницька робота. 

3.1 Організація 

зустрічей учнів з 

учасниками 

бойових дій та 

волонтерами.  

 За 

потребо

ю 

Відділ освіти 

Баранівської 

міської ради; 

Громадські 

організації 

3.2 Проведення уроків 

пам’яті, засідань 

круглих столів, 

лекцій, виховних 

годин, бесід, 

вечорів, виставок 

малюнків та інших 

тематичних 

заходів, 

присвячених 

вшануванню 

пам’яті захисників.  

 За 

потребо

ю 

Відділ освіти 

Баранівської 

міської ради; 

Громадські 

організації 

3.3 Висвітлення 

заходів у засобах 

масової інформації  

 За 

потребо

ю 

Засоби 

масової 

інформації 

 



3.4 Створення в 

музейних та 

бібліотечних 

закладах 

тематичних 

виставок, 

експозицій, у тому 

числі 

фотовиставок, 

присвячених 

героїзму учасників 

бойових дій 

 За 

потребо

ю 

Відділ 

культури, 

сім’ї, молоді 

та спорту  

 

 

Секретар ради                                                                    Володимир Заремба 

 

 


