Додаток № 2
до рішення сесії
від 22.11.2019р.
№ _858___

ПРОГРАМА
Соціального захисту ветеранів війни та праці
1.Мета і завдання програми.
Метою програми є:
- поліпшення житлово-побутових умов ветеранів, інвалідів та учасників бойових
дій в період Другої Світової війни 1941-1945 років,воїнів-інтернаціоналістів,учасників АТО.
- запровадження щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій,
пенсіонерам,яким виповнилося 90 років і більше;
2.Термін та етапи виконання програми.
Програма буде реалізована в один етап до кінця 2019 року.
3.Перелік заходів і завдань програми соціального захисту населення:
Найменування заходу
Орган викон.
Термін
Джерело
КЕКВ, Орієнтований
влади
виконання фінансування
КПКВ обсяг
фінансування,
КМБ грн.
1.Виплата стипендії:
- інвалідам війни та учасникам бойових дій,
одиноким пенсіонерам, яким виповнилось 90
років і більше (500,00 грн.на місяць на одну
особу:
8 осіб х500,00 х12 =48000,00
1 особа 500,00 х 10 = 5000,00 )
2.Матеріальна допомога одиноким
пенсіонерам (35 осіб – придбання
подарункових наборів по 200,00 грн.)
3.Виплата матеріальної допомоги
ветеранам,інвалідам та учасникам бойових
дій в період Другої Світової війни:
- інваліди ДСВ 1гр. (2 особи по 3500,00 грн =
7000,00 грн.);
- інваліди ДСВ 2гр. (1особа по 3100,00 грн =
3100,00 грн.);
- учасники бойових дій (2 особи по 1200,00 грн.
=2400,00 грн.);
-воїни-інтернаціоналісти (8 осіб по 800,00 грн.
= 6400,00 грн.)
- Учасники АТО (23 особи по 800,00 грн.
=18400,00 грн.
Всього:

Лазурненська селищна Протягом
рада
року
Скадовського району
Херсонської області

Кошти
2730
53000,00
місцевого
0113191
бюджету,
загальний фонд

Лазурненська селищна
рада
Скадовського району
Херсонської області
Лазурненська селищна
рада
Скадовського району
Херсонської області

Кошти
місцевого
бюджету,
загальний фонд
Кошти
місцевого
бюджету,
загальний фонд

Протягом
року
Протягом
року

2210
7000,00
0113191

2730
37300
0113191

97300,00

4.Фінансове забезпечення.
Забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою, здійснюється за рахунок коштів
загального фонду селищного бюджету. Загальна сума витрат на виконання програми 97300,00
гривень.
5.Організація управління та контролю за ходом виконання програми.
Відповідальна за виконання програми,термін, звітність та фінансування – Лазурненська селищна рада.
Контроль за виконанням цієї програми здійснює постійна депутатська комісія з питань соціальноекономічного розвитку,планування та виконання бюджету,встановлення місцевих податків та
зборів.
6.Очікувані результати
В результаті виконання заходів програми буде:
- забезпечення матеріальної підтримки ветеранів, інвалідів війни та учасників бойових дій,воїнівінтернаціоналістів,учасників АТО.

Головний бухгалтер

Л.В.Вітушко

