
Затверджено:
Рішенням двадцять першої сесії - ~
Ніжинської районної ради сьомого скликання 
від 21 грудня 2018 року

ПРОГРАМА
по відшкодуванню витрат організаціям-постачальникам за надані комунальні 

послуги членам сімей загиблих військовослужбовців у Ніжинському районі
на 2019 рік.

І. Паспорт програми *•

1 Ініціатор розроблення програми Ніжинська районна державна 
адміністрація, Управління соціального 
захисту населення Ніжинської 
районної державної адміністрації 
Чернігівської області

2 Розробник програми Управління соціального захисту 
населення Ніжинської районної 
державної адміністрації Чернігівської 
області

3 Замовник(відповідальний 
виконавець) програми

Ніжинська районна державна 
адміністрація, Управління соціального 
захисту населення Ніжинської 
районної державної адміністрації 
Чернігівської області

4 Учасники (співвиконавці 
програми)

Сільські, селищна ради

5 Термін реалізації програми 2019 р.
6 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
програми

Районний бюджет , субвенції селищної 
та сільських рад

7 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми.

65,0 тис. грн.

II. Проблема, на розв’язання якої спрямована программа.
. . — : ■ . . . .  г -ті^чтсТйсИ И* 

Програма підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців - жителів 
Ніжинського району - це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою 
фінансової, соціальної, психологічної підтримки членів сімей загиблих 
військовослужбовців, в тому числі осіб, які приймали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

Необхідність розроблення і прийняття цієї програми зумовлено актуальністю^ 
реалізації політики держави у сфері соціального захисту сімей загиблих 
військовослужбовців, учасників антитерористичної операції.

ПІ.Мета програми:



Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних, 
організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав військовослужбовців 
- та їх сімей, а також, на попередження соціальної напруженості в громаді, суттєве 
підвищення ефективності системи соціальної допомоги шляхом включення 
додаткових заходів щодо соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців.

ІУ.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування.

Можливістю підтримки сімей загиблих військовослужбовців, які загинули або 
померли внаслідок поранення під час участі в АТО та при виконанні 
інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан, є звільнення від сплати за 
житлово-комунальні послуги, в межах норм, встановлених законодавством.
На кінець 2018 року на обліку в управлінні соціального захисту населення 
перебувають 5 сімей загиблих учасників АТО та 3 сім’ї загиблих 
військовослужбовців, які загинули при виконанні інтернаціонального обов’язку в 
республіці Афганістан.
Газопостачання: 267мЗ в опалювальний період та 10,8 мЗ -  неопалювальний (в 
середньому 2 особи).
(267мЗ х 8,548 грн. х 8 сімей х 6 міс.) х 50% = 54,8 тис. грн. , ,
(10,8 мЗ х 8 сімей х 6 міс. х 8,548 грн.) х 50% =2,2 тис. грн.
Всього : 54,8+2,2= 57,0 тис грн.
Електропостачання
(100 кВт х 8 сімей х 12 міс. х 0,90 грн.) х 50% = 4,3 тис. грн.
Телефон 1 чол. х 26 грн. х 12 міс. = 0,3 тис. грн.

Всього для відшкодування витрат за надані житлово-комунальні послуги на 
2019 рік для сімей загиблих військовослужбовців з урахуванням підвищення -  
тарифів необхідно 65 тис. грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету, 
субвенцій селищної та сільських рад. Видатки на виконання Програми 
передбачаються при формуванні показників районного бюджету, виходячи з 
реальних можливостей у бюджетному році, в межах асигнувань, передбачених на 
програму. В разі необхідності, враховувати заборгованість минулого року.

V. Завдання, заходи реалізації Програми та результативні показники

Звільнення від сплати комунальних послуг членів сімей загиблих 
військовослужбовців - додатково на 50%, в межах норм, встановлених 
законодавством.

Компенсація пільг проводиться районним управлінням соціального захисту^ 
населення після надання розрахунків підприємствами-надавачами комунальних 
послуг та отримання коштів з районного бюджету на рахунок управління .

VI. Організація управління, координація та контроль за ходом реалізації 
Програми

Організація виконання Програми здійснюється управлінням соціального^ 
захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівуської 
області.



Звіт про виконання Програми надається виконавцями щоквартально, до 6-го 
числа місяця, наступного за звітним кварталом, головному розпоряднику 
бюджетних коштів.

Головні розпорядники бюджетних коштів звітують про виконання програми 
на сесії районної ради за підсумками року.

Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок 
коштів районного бюджету та коштів субвенції сільських та селищної рад з 
урахуванням їх можливостей у бюджетному році в межах асигнувань, передбачених 
на Програму.

Виконання заходів Програми дасть змогу посилити соціальний захист 
населення та дозволить реально підтримати життєздатність сімей загиблих 
військовослужбовців.

Відповідальним виконавцям аналізувати протягом року стан виконання 
Програми, ініціювати внесення змін з метою більш ефективного використання 
бюджетних коштів.

Начальник управління 
соціального захисту населення


