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І. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення

Програми
Виконавчий комітет Березанської міської ради

2. Назва нормативних
документів про
необхідність
розроблення Програми

Закон України ,,Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх
сімей“, Закон України ,,Про  статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту“

3. Розробник Програми Управління соціального  захисту населення та
праці виконавчого комітету Березанської
міської ради

4. Співрозробники
Програми

Структурні підрозділи Березанської міської
ради

5. Відповідальний
виконавець Програми

Управління соціального  захисту населення та
праці виконавчого комітету Березанської
міської ради

6.  Співвиконавці
Програми

Структурні підрозділи Березанської міської
ради, Березанське управління Броварської
філії Київського обласного центру зайнятості,
Перший відділ Броварського районного
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки, КНП ,,Центр первинної
медико - санітарної допомоги“, КНП
,,Березанська міська лікарня Березанської
міської ради“, громадські організації (за
згодою)

 Учасники Програми Особи, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України, а також
члени їх сімей

7. Термін реалізації
Програми

2021-2023 роки

8.  Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми, у
тому числі:

500,0 тис. грн

8.1 коштів місцевого
бюджету всього,
тис.грн

500,0 тис. грн
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ІІ. Загальна характеристика Програми
Програму розроблено на виконання завдань, визначених Законами України

,,Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“,
,,Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, постанов і
розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні
їх здійснення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави
у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, осіб з
інвалідністю внаслідок війни, поранених учасників антитерористичної операції
та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в
Донецькій та Луганській областях, їх сімей, а також сімей  загиблих (померлих)
Захисників і Захисниць України  тощо (далі - особи, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а також члени їх сімей).

 В умовах воєнного стану в Україні виникає необхідність надання
додаткових соціальних гарантій особам, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України, членам їх сімей.

Реалізація заходів Програми сприятиме підтриманню належного морально-
психологічного стану осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, забезпеченню потреб
у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці зазначених категорій
осіб.

          ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму
Комплексна підтримка та охоплення соціальним  захистом зазначеної

категорії громадян, надання медичної та інформаційно-правової допомоги,
здійснення заходів щодо відновлення їх психоемоційного стану, соціальної
адаптації та повернення до активного громадського життя у цивільному
середовищі, на сьогодні є вкрай актуальною.

У зв’язку з запровадженням воєнного стану в Україні гостро постає
питання надання всебічної допомоги особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України та отримали поранення і
потребують невідкладної медичної реабілітації.

ІV. Мета програми
Метою Програми є матеріальна підтримка осіб, які захищали незалежність,

суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, які
знаходяться в складних життєвих обставинах, шляхом надання інформаційно-
правової, медичної, соціальної, психологічної допомоги, здійснення
професійної підготовки (перепідготовки), надання оздоровчих послуг.
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V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, основні
завдання, заходи та терміни виконання Програми

Основні шляхи та засоби розв’язання питання соціальної підтримки
деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, які потребують
соціальної підтримки здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу
взаємопов’язаних заходів структурними підрозділами міської ради,
комунальними підприємствами за рахунок державного ті місцевого бюджетів, а
також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Планується, протягом 2021 – 2023 років, виділення коштів на реалізацію
заходів Програми відповідно до реальних можливостей з місцевого бюджету.

VI. Ресурсне забезпечення реалізації Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та

місцевого бюджетів, передбачених головним розпорядником коштів,.
Обсяг фінансування Програми уточнюється і у разі необхідності вносяться

зміни щодо обсягів фінансування враховуючи реальні можливості бюджету.
Головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Березанської міської

ради.

VIІ. Координація та контроль за реалізацією Програми
Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється

управлінням  соціального захисту населення та праці виконавчого комітету
Березанської міської ради (далі - Управління).

Заходи Програми також реалізуються структурними підрозділами
Березанської міської ради, іншими установами та організаціями.

Обсяг коштів, що
пропонується залучити
на виконання Програми

Всього
тис.грн

в тому числі по
роках:

тис. грн
2021 2022 2023

Обсяг ресурсів 500,0 200,00 150,00 150,00
в тому числі:

місцевий бюджет 500,0 200,00 150,00 150,00
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VIII.  Завдання та заходи Програми
№
з/п

Найменування заходу  Строк
виконання

заходу

Виконавці

1. Забезпечення проведення  медичного огляду
військовослужбовців, звільнених у запас
(демобілізованих), які були призвані  на військову
службу під час мобілізації, на особливий період.

Постійно КНП ,,Центр первинної медико
санітарної допомоги“; КНП
,,Березанська міська лікарня
Березанської міської ради“

2. Направлення демобілізованих осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України, а також членів їх сімей, у яких виявлені
порушення стану здоров'я, на стаціонарне обстеження
та лікування у медичні заклади області.

Постійно КНП ,,Центр первинної медико
санітарної допомоги“; КНП
,,Березанська міська лікарня
Березанської міської ради“

3. Організація медичного супроводження
демобілізованих військовослужбовців у проходженні
медико-соціальних експертних комісій.

Постійно КНП ,,Центр первинної медико
санітарної допомоги“; КНП
,,Березанська міська лікарня
Березанської міської ради“

4. Забезпечення організації надання психологічної та
реабілітаційної допомоги особам, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України, а також членів їх сімей, відповідно до
чинного законодавства.

Постійно Управління соціального захисту
населення  та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради

5. Надання особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а
також членам їх сімей санаторно-курортного
лікування та забезпечення технічними засобами
реабілітації відповідно до чинного законодавства.

Постійно Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради
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№
з/п

Найменування заходу  Строк
виконання

заходу

Виконавці

6 Надання особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а
також членам їх сімей матеріальної допомоги на
оздоровлення, відповідно до чинного законодавства.

Постійно Фінансове управління Березанської
міської ради, управління соціального
захисту населення та праці
виконавчого комітету Березанської
міської ради

7 Надання демобілізованим особам, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України, а також членам їх сімей одноразової
матеріальної допомоги в розмірі до 5,0 тис. грн..

Постійно Фінансове управління Березанської
міської ради, управління соціального
захисту населення та праці
виконавчого комітету Березанської
міської ради

8 Активізувати  роботу  щодо вирішення соціально-
побутових проблем осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а
також членам їх сімей у Березанській міській
територіальній громаді, пов’язаних з їх лікуванням,
реабілітацією та соціальною адаптацією.

Постійно Фінансове управління Березанської
міської ради, управління соціального
захисту населення  та праці
виконавчого комітету Березанської
міської ради, КНП ,,Центр первинної
медико санітарної допомоги“; КНП
,,Березанська міська лікарня
Березанської міської ради“

9 Забезпечення надання соціальних послуг, у тому числі
в рамках соціального супроводу, родинам осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України.

Постійно Служба у справах дітей та сім’ї
Березанської міської ради,
Березанський міський
територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг)

10 Сприяти в організації професійного навчання
зареєстрованих безробітних з числа осіб, які захищали

Постійно Березанське управління Броварської
філії Київського обласного центру
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№
з/п

Найменування заходу  Строк
виконання

заходу

Виконавці

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України для подальшої самозайнятості, провадження
підприємницької діяльності.

зайнятості, управління соціального
захисту населення  та праці
виконавчого комітету Березанської
міської ради

11 Сприяти в організації видачі ваучерів для осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України старше 45 років з метою
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку
праці (при наявності фінансування).

Постійно Березанське управління Броварської
філії Київського обласного центру
зайнятості, управління соціального
захисту населення  та праці
виконавчого комітету Березанської
міської ради

12. Сприяти у наданні особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а
також членам їх сімей комплексу соціальних послуг
для сприяння працевлаштуванню .

Постійно Березанське управління Броварської
філії Київського обласного центру
зайнятості, управління соціального
захисту населення  та праці
виконавчого комітету Березанської
міської ради

13. Сприяти у залученні практикуючих психологів до
здійснення психологічного супроводу осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України.

Постійно Відділ  освіти Березанської міської
ради

14. Встановлення статусу ,,Член сім’ї загиблого“,
,,Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи
Захисниці України“ та видача відповідних посвідчень
(згідно чинного законодавства).

Постійно Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради

15 Розглянути можливість безкоштовного навчання дітей
демобілізованих військовослужбовців, осіб, які

Постійно Відділ культури  Березанської міської
ради, відділ освіти Березанської
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№
з/п

Найменування заходу  Строк
виконання

заходу

Виконавці

захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України в комунальних закладах
позашкільної освіти (центр дитячої та юнацької
творчості ,,Надія“, дитячо-юнацькі спортивні школи).

міської ради

16 Сприяти у забезпеченні  першочергового  охоплення
дітей демобілізованих військовослужбовців та осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, позакласною роботою та
позашкільною освітою.

Постійно Відділ освіти Березанської міської
ради

17 Сприяти діяльності громадських, учнівських,
молодіжних волонтерських організацій, що надають
допомогу демобілізованим військовослужбовцям та
особам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України та їх сім`ям.

Постійно Відділ освіти Березанської міської
ради

18 Сприяти влаштуванню до дошкільних навчальних
закладів дітей демобілізованих військовослужбовців
та осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України.

Постійно Відділ освіти Березанської міської
ради

19 Забезпечити надання організаційно-правової допомоги
демобілізованим військовослужбовцям та особам, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України щодо нарахування та виплати
соціальних допомог, забезпечення осіб з  інвалідністю
автомобілями.

Постійно Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради

20 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з
питань законодавства про працю з метою захисту

Постійно Березанське управління Броварської
філії Київського обласного центру
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№
з/п

Найменування заходу  Строк
виконання

заходу

Виконавці

трудових прав осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, у
тому числі шляхом проведення нарад та семінарів для
роботодавців, шляхом публікацій та виступів через
засоби масової інформації, забезпечення роботи
,,гарячих телефонних ліній“.

зайнятості,управління соціального
захисту населення  та праці
виконавчого комітету Березанської
міської ради, редакція  газети
,,Березанська громади“.

IX. Кошторис на виконання  Програми
№
з/п

Найменування заходу Джерела
фінансуван

ня

Орієнтовні обсяги фінансування по
роках, тис. грн

2021 2022 2023 Всього
1 Надання особам, які захищали незалежність,

суверенітет та територіальну цілісність України
матеріальної допомоги на   оздоровлення, відповідно
до чинного законодавства.

Місцевий
бюджет,

державний
бюджет

50,0 00,0 00,0 50,0

2 Надання один раз у рік  матеріальної допомоги на
вирішення соціально-побутових проблем, пов’язаних з
лікуванням, реабілітацією та соціальною адаптацією
особам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України в розмірі  до
5,0 тис.грн.

Місцевий
бюджет

75,0 75,0 75,0 225,0
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№
з/п

Найменування заходу Джерела
фінансуван

ня

Орієнтовні обсяги фінансування по
роках, тис. грн

3 Надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка
захищалa незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, при отриманні 1 групи
інвалідності у зв’язку з захистом Батьківщини в сумі
30,0 тис. грн.

Місцевий
бюджет

30,0 30,0 30,0 90,0

4 Надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка
захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, при отриманні  2 групи
інвалідності у зв’язку з захистом Батьківщини в сумі
20,0 тис. грн.

Місцевий
бюджет

20,0 20,0 20,0 60,0

5 Надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка
захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, при отриманні 3 групи
інвалідності у зв’язку з захистом Батьківщини в сумі
10,0 тис. грн.

Місцевий
бюджет

10,0 10,0 10,0 30,0

6 Відшкодування витрат на придбання дороговартісних
лікарських препаратів, які не входять до
Національного переліку для лікування травми або
захворювання, які отримані або загострилися у зв’язку
з захистом Батьківщини.

Місцевий
бюджет

15,0 15,0 15,0 45,0

Всього 200,0 150,0 150,0 500,0

      Секретар міської ради                                                                                                                                 Сергій ГУРА


