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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Березанської міської ради „Про внесення змін до рішення
Березанської міської ради від 22.12.2020  № 63-05-VIIІ“

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

гостро постає питання надання всебічної допомоги не лише учасникам АТО,
ООС та членам їх сімей, а й особам, які брали безпосередню участь у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у
заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки
населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України та членам їх сімей.

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.

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття рішення 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.

3. Правові аспекти
Нормативними актами в цій сфері правового регулювання стаття 26 Закону

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закон України ,,Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“, Закон
України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття цього рішення не потребує збільшення ресурсного

забезпечення для реалізації Програми.

5. Позиція заінтересованих органів
Не вимагається.

6. Регіональний аспект
Прийняття рішення дозволить зазначеній категорії громадян вирішити

соціально-побутові проблеми, пов’язані з лікуванням, реабілітацією та
соціальною адаптацією.
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7. Громадське обговорення
Не вимагається.

8. Прогноз результатів
У результаті виконання заходів Програми очікується досягнення певних

зрушень у реалізації соціальної політики в Березанській міській територіальній
громаді, охоплення максимального кола осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, та членів їх сімей  заходами
соціальної підтримки та соціальної адаптації, забезпечення соціальної і
матеріальної підтримки таких осіб шляхом додержання державних соціальних
гарантій.

Начальник управління соціального
захисту населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради                                    Лариса МОСКАЛЕНКО


