
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від  «   »                    2021р. 

       м. Кременчук 

 

Про   внесення   змін   до   районної 

Комплексної програми соціального 

захисту ветеранів війни на 2021 – 2023 

роки  

  

Керуючись статтями 43, 44 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статтею 17 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, 

Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, з 

метою забезпечення реалізації прав, задоволення потреб ветеранів війни та 

підняття рівня їх соціального захисту, враховуючи висновки постійних комісій 

районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та з 

питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та 

інвестиційної діяльності, 

 

районна рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до „Районної Комплексної програми соціального захисту 

ветеранів війни на 2021 – 2023 роки” ( Програма), а саме : 

1.1. У паспорті Програми: 

-   в пункті 7 „Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми” 

замість “Державний бюджет, обласний бюджет та бюджети ОТГ” записати 

“Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет та бюджети ОТГ”; 

- в пункті 8 „Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, у тому числі” замість суми „145,0” тис. грн записати „150,0” 

тис. грн. та додати підпункт 8.5 „кошти  районного бюджету”  в сумі „5,0” тис. 

грн (додаток №1). 

1.2. У розділі Програми „Ресурсне забезпечення районної Комплексної 

програми соціального захисту ветеранів війни на 2021 – 2023 роки, додаток 2 до 

Програми: 

- у рядку „Обсяг ресурсів, усього, у тому числі”: у стовпчику на 2021 рік 

замість суми  „145,0” поставити „150,0”; 

- у рядку „районний бюджет” у стовпчику на 2021 рік: замість суми  „0” 

поставити „5,0”; 



1.3. У додатку 4 „Напрями діяльності та заходи районної Комплексної 

програми соціального захисту ветеранів війни на 2021 – 2023 роки” додаток 3 у 

розділі 2  „Забезпечення соціального захисту ветеранів війни” у пункті 2.6 

„Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів” у підпункті 2.6.1. 

„Здійснювати  фінансову підтримку статутної діяльності ради Кременчуцької 

районної організації ветеранів”: 

у стовпчику „2021” рік: замість суми  „145,0” поставити „150,0”  та додати 

рядок „ районний бюджет”  в сумі „5,0” тис. грн. 

2. Головним розпорядником коштів є управління соціального захисту 

населення Кременчуцької районної державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення. 

 

 

Голова 

районної ради      Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Начальник управління 

соціального захисту населення 

Кременчуцької районної  

державної адміністрації      Віктор ПРИХОДЬКО 

      

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради    Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради    Світлана ГРИНЬ 

 

 

Голова Кременчуцької 

районної державної адміністрації    Олег ЛЄДНІК 

 

 

Керівник апарату Кременчуцької  

районної державної адміністрації    Таміла САМБУР 

 

 

Начальник юридичного відділу 

апарату Кременчуцької районної  

державної адміністрації     Яків СІНАЮК 

 

 

Голова постійної комісії                     

Кременчуцької районної ради  

з питань бюджету, соціально-економічного 

розвитку, регуляторної політики та 

інвестиційної діяльності            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

П А С П О Р Т 

районної Комплексної програми соціального захисту ветеранів війни  

на 2021 – 2023 роки 

1. Ініціатор розробки програми Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

2. Назва, дата і номер 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розробку програми 

Закон України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, Статуту 

організації ветеранів війни 

3. Розробник програми Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

4. Співрозробники програми  Рада Кременчуцької районної організації 

ветеранів Полтавської області; виконавчі 

комітети сільських рад та територіальних 

об’єднаних громад; відділ освіти, сім’ї, молоді та 

спорту райдержадміністрації; відділ 

містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та 

інфраструктури  райдержадміністрації; сектор 

культури та туризму райдержадміністрації; 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг); 

Кременчуцьке об’єднане Управління пенсійного 

фонду України в Полтавській області 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 
Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

6. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  
Державний бюджет, обласний бюджет, районний 

бюджет та бюджети ОТГ 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, у тому 

числі: 

150,0 тис. грн 

8.1 коштів державного бюджету  

8.2 коштів обласного бюджету  

8.3 коштів сільських бюджетів 

(об’єднаних територіальних 

громад) 

145,0 тис. грн 

8.4 коштів інших джерел  

 8.5 коштів районного бюджету 5,0 тис. грн 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради                                    Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 



Додаток 2 

 

 

Ресурсне забезпечення 

районної Комплексної програми соціального захисту ветеранів війни  

на 2021 – 2023 роки 

 тис. гривень  

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на  

виконання програми 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

 Усього витрат на 

виконання програми 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

150,0     

державний бюджет      

обласний бюджет 
     

районний бюджет 5,0     

коштів сільських бюджетів 

(об’єднаних територіальних 

громад) 

145,0     

 

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проєктів місцевих 

бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених 

головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання  

завдань і заходів Програми. 
 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради                                    Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 
 



 

 

Додаток 3 

Напрями діяльності та заходи 

районної Комплексної програми соціального захисту ветеранів війни на 2021 – 2023 роки 

 

 

№ п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 

 тис. грн, 

Очікуваний 

результат 

Всього 
у тому числі за роками 

2020     2021 2023  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Організаційно-правове забезпечення Програми 

1.1. Організаційно- 

правове 

забезпечення   

1.1.1. Забезпечити надання 

безкоштовної 

консультативної допомоги з 

питань соціального захисту  

ветеранів війни, юридичної 

допомоги, пенсійного 

забезпечення, в тому числі 

через «соціальні офіси». 

 

2021-2023 Управління  соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

Кременчуцьке об’єднане Управління 

пенсійного фонду Українив Полтавській 

області, територіальний центр 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) в Кременчуцькому 

районі 

 В межах 

фінансування 
     

  1.1.2. Забезпечити 

направлення інформаційних 

листів щодо змін у 

законодавстві про 

соціальний захист ветеранів 

війни 

2021-2023 Управління  соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

 

       

            

Разом за розділом 1. Організаційно-правове забезпечення Програми, у тому числі: В межах фінансування 



 

 

 Державний бюджет       

Обласний бюджет       

Бюджети ОТГ       

Інші джерела       

2.  Забезпечення соціального захисту ветеранів війни 

2.1 Забезпечення 

реалізації 

державних програм 

у сфері пенсійного 

забезпечення 

ветеранів Великої 

Вітчизняної війни 

2.1.1. Забезпечити своєчасне 

та якісне проведення 

перерахунків пенсій 

ветеранам війни, які 

отримують пенсії за різними 

пенсійними програмами 

2021-2023 Кременчуцьке об’єднане Управління 

пенсійного фонду України 

в Полтавській області 

       

  2.1.2. Забезпечити повне та 

своєчасне складання списків 

та направлення їх до 

Департаменту соціального 

захисту населення 

Полтавської ОДА для 

виплати щорічної допомоги 

до 9 Травня ветеранам війни  

2021-2023 Кременчуцьке об’єднане Управління 

пенсійного фонду України 

в Полтавській області, управління 

соціального захисту населення 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації 

       

2.2. Забезпечення 

виплати щорічної 

разової грошової 

допомоги ветеранам 

війни  

2.2.1. Забезпечити виплату 

щорічної разової грошової 

допомоги ветеранам війни 

до  

5 Травня 

2021-2023 Центр по нарахуванню та здійснення 

соціальних виплат у Полтавській області 
Державний бюджет В межах 

фінансування 
     

2.3. Забезпечення 

належних 

соціально-

побутових умов 

проживання та 

медичного 

обслуговування 

ветеранів війни 

2.3.1. Провести обстеження 

матеріально-побутових умов 

проживання ветеранів війни 

згідно «Соціального 

паспорта ветерана» з метою 

визначення нагальних 

потреб та забезпечити 

вирішення 

 виявлених під час 

обстежень проблем та 

2021-2023 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) в Кременчуцькому районі  

       



 

 

питань ветеранів, зокрема  в 

частині надання медичних 

послуг 

2.4. Здійснення 

підвищення рівня 

комфортності 

пересування 

ветеранів війни 

2.4.1. Забезпечити 

підвищення рівня 

доступності ветеранів війни 

до транспорту загального 

користування 

2021-2023 Відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та 

інфраструктури  райдержадміністрації 

       

  2.4.2. Забезпечити надання  

ветеранам війни послуги 

«Соціальне таксі» за місцем 

проживання 

2021-2023 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) в Кременчуцькому районі 

Бюджети ОТГ       

2.5. 100% охоплення  

якісними  

соціальними  

послугами ветеранів 

війни  

2.5.1. Забезпечити  надання  

ветеранам війни  соціально-

педагогічної послуги 

«Університет III –го віку»   

2021-2023 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) в Кременчуцькому районі 

Бюджети ОТГ       

  2.5.2. Забезпечити надання 

ветеранам війни послуги з 

підтримання активного 

способу життя шляхом 

оздоровлення в «спортивно-

оздоровчий комплекс 

«Супутник» (СОК 

«Супутник») філії 

комунального 

некомерційного 

підприємства «Дитячий 

заклад оздоровлення та 

відпочинку «Зоряний 

Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

2021-2023 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) в Кременчуцькому районі 

       

2.6. Фінансова 

підтримка  

громадських  

організацій  

ветеранів 

2.6.1.Здійснювати  

фінансову  підтримку  

статутної діяльності ради 

Кременчуцької районної 

організації ветеранів 

2021-2023 Управління  соціального захисту 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації 

ВСЬОГО, 

 в т.ч.: 

Районний бюджет 

Бюджети 

об’єднаних  

сільських бюджетів 

150,0 

 

5,0 

 

 

 

 

150,0 

 

5,0 

 

   



 

 

територіальних 

громад), а саме 
 

 

145,0 

 

 

 

 

 

 

145,0 

     Кам’янопото-

ківська сільська 

рада 

 

Омельницька  

сільська рада 

Піщанська сільська 

рада 

Пришибська 

сільська рада 

Новагалещинська 

сільська рада 

46,0 

 

 

19,2 

 

71,2 

 

6,1 

2,5 

 

 

 

 

46,0 

 

 

19,2 

 

71,2 

 

6,1 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  - матеріальне заохочення 

постійних працівників ради 

Кременчуцької районної 

організації ветеранів 

2021-2023 Управління соціального захисту  

Кременчуцької районної державної 

адміністрації 

Бюджети ОТГ  

 

    Поліпшення умов 

роботи первинних 

ветеранських 

організацій 

-  проведення заходів 2021-2023 Управління соціального захисту  

Кременчуцької районної державної 

адміністрації 

Бюджети ОТГ В межах обсягу 

затверджених 

рішенням сесії 

    Підвищення 

активності 

діяльності 

первинних 

ветеранських 

організацій, 

посилення 

соціального 

захисту ветеранів 

війни 

Разом за розділом 2. Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, у тому числі:                                                                                                                             В межах фінансування                



 

 

     Державний бюджет       

     Обласний бюджет       

     Районний бюджет 5,0  5,0    

     Бюджети ОТГ       

     бюджет сільських 

бюджетів 

(об’єднаних 

територіальних 

громад) 

145,0  145,0   : 

3. Культурно-мистецькі заходи 

3.1. Забезпечення 

культурно-

мистецького та 

дозвіллєвого 

обслуговування 

ветеранів  

3.1.1. Забезпечити 

проведення 

культурно-мистецьких 

заходів для ветеранів  

2021-2023 Сектор культури та туризму 

райдержадміністрації 
Бюджети ОТГ В межах 

фінансування 
    Організація 

змістовного 

дозвілля для 

ветеранів, 

безкоштовне 

відвідування 

ветеранами 

культурно-

мистецьких 

заходів та закладів 

району 

3.2. Забезпечення 

висвітлення історії 

періоду Великої 

Вітчизняної війни 

3.2.1.Забезпечити 

проведення державних свят, 

пам’ятних дат, тематичних 

виставок, відзначення на 

державному рівні 

міжнародних днів, що 

стосуються ветеранів війни.  

2021-2023 Сектор з питань внутрішньої політики, 

зв’язків з громадськими організаціями та 

засобами масової інформації 

Бюджети ОТГ      Патріотичне 

виховання молоді, 

виховання 

шанобливого 

ставлення до 

ветеранів Великої 

Вітчизняної війни, 

вивчення сторінок 

історії періоду 

Великої 

Вітчизняної війни 

1941-1945 рр. 

  3.2.2. Здійснювати заходи з 

патріотичного виховання 

молоді за участю 

2021-2023 Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації 
       



 

 

громадських ветеранських 

організацій 

  3.2.3. Організувати 

залучення молоді до участі у 

благодійних акціях щодо 

надання посильної допомоги 

ветеранам, людям з 

обмеженими фізичними 

можливостями 

2021-2023 Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації 
       

3.3. Забезпечення 

проведення 

інформаційної та 

культурної роботи  

серед населення з 

питань соціального 

захисту та 

культурного 

обслуговування 

ветеранів 

3.3.1. Забезпечити створення 

тематичних картотек в 

бібліотеках області з питань 

правового та соціального 

забезпечення ветеранів 

2021-2023 Сектор культури та туризму 

райдержадміністрації 
Бюджети ОТГ В межах 

фінансування 
    Проведення 

інформаційної 

роботи серед  

населення з 

питань 

соціального 

захисту та 

культурного 

обслуговування 

ветеранів  

3.4. Створення умов 

безбар’єрного 

доступу ветеранів 

до інформаційних 

ресурсів 

3.4.1. Забезпечити 

комплектування 

бібліотечного фонду 

виданнями у спеціальних 

форматах (аудіокниги, друк 

великими літерами), а також 

електронними програмами 

звукового супроводу 

друкованої інформації 

2021-2023 Сектор культури та туризму 

райдержадміністрації 
Бюджети ОТГ В межах 

фінансування 
    Організація 

вільного доступу 

ветеранів до 

інформаційних 

ресурсів 

 

  3.4.2. Здійснити обладнання 

у бібліотеках спеціальних 

комп’ютеризованих робочих 

місць для ветеранів  

2021-2023 Сектор культури та туризму 

райдержадміністрації 
Бюджети ОТГ В межах 

фінансування 
     

  3.4.3. Здійснити 

інформаційно-бібліотечне 

обслуговування ветеранів 

поза стінами бібліотек 

2021-2023 Сектор культури та туризму 

райдержадміністрації 
Бюджети ОТГ В межах 

фінансування 
     

  3.4.4 .Забезпечити навчання 

елементарним навичкам 

роботи на комп’ютері та 

2021-2023 Сектор культури та туризму 

райдержадміністрації 
Бюджети ОТГ В межах 

фінансування 
     



 

 

основам пошуку інформації 

в мережі Інтернет 

  3.4.5. Забезпечити широке 

використання засобів 

масової інформації для 

інформування про нові 

надходження, культурно-

освітню роботу бібліотек 

2021-2023 Сектор культури та туризму 

райдержадміністрації 
Бюджети ОТГ В межах 

фінансування 
     

Разом за розділом 3. Культурно-мистецькі заходи, у тому числі:                                                                                                                           В межах фінансування 

     Державний бюджет       

     Обласний бюджет       

     Бюджети ОТГ       

     Інші джерела       

Разом за розділами  Програми, у тому числі:                                                                                                                                                              В межах фінансування 

     Державний бюджет       

     Обласний бюджет       

     Бюджети ОТГ       

     Інші джерела       

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради                                                                                                                                                 Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 
 

 

 


