
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення міської ради 

від  

 

ПРОГРАМА “ВЕТЕРАН” 

 на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Збаразька міська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

3. Розробник програми Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

4. Співрозробники програми  

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

6. Учасники програми 

 

 

Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради; 

виконавчий комітет Збаразької міської 

ради  

7. Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових 

програм) 

І – 2021-2023 роки  

ІІ – 2024-2025 роки 

 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм) 

Збаразький міський бюджет   

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому 

числі: 

854.4 тис. грн. 

9.1. Коштів місцевого бюджету 854.4 тис.грн. 

9.2. Коштів інших джерел Не потребує 

 

 

 

 



2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Одними із основних завдань даної Програми є посилення соціального, 

медичного захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку, 

реабілітованих, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист 

прав, наданих Конституцією та законами України, підтримка статутної 

діяльності ветеранських організацій району. 

Станом на 01.01.2021 року в районні проживає 1841 ветеранів війни. 

Серед них 1134 осіб має статус учасника війни, 203 особи є учасниками 

бойових дій, 68 - інвалідами війни, на 203 особи поширюється чинність Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, на 170 

осіб поширюється чинність Закону України “Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні”. 

Життєзабезпечення ветеранів підтримується системою пільг та 

компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, не дивлячись на 

прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних 

документів щодо ветеранів, на рівні держави, їх виконання не є достатнім через 

обмежене фінансування з державного бюджету. 

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів системи 

охорони здоров’я та установ системи соціального захисту населення району на 

обслуговуванні в яких перебувають ветерани, потребує покращення. У зв’язку з 

цим, лише частково задовольняються потреби ветеранів та інвалідів війни по 

забезпеченню безоплатним зубопротезуванням, кардіостимуляторами, 

пільговими ліками та виробами медичного призначення.  

Проте, недостатні обсяги фінансування заходів програми у попередні 

роки, не сприяють суттєвому  покращенню матеріального забезпечення, 

медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов 

проживання ветеранів та інвалідів війни. 

Затвердження проєкту програми “Ветеран” на 2021-2025 роки та 

залучення на її виконання коштів з міського бюджету сприятиме вирішенню 

зазначених проблемних питань. 

 

3. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є створення сприятливих соціально-економічних, 

медичних, культурних, організаційних та правових умов і гарантій для 

реалізації прав ветеранів війни і праці, людей похилого віку, реабілітованих,  

забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах 

суспільного життя. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

З метою вирішення основних завдань програми відділ охорони здоров’я 

та соціального захисту Збаразької міської ради: 



- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання 

Програми; 

- створює умови для ефективної діяльності громадських організацій 

ветеранів;  

- надає фінансову підтримку установам, на обслуговуванні та лікуванні в 

яких перебувають ветерани війни;  

- сприяє підвищенню рівня життєзабезпечення ветеранів війни шляхом 

надання натуральної та нецільової грошової допомоги; 

- забезпечує щорічне відзначення в районні пам’ятних подій Великої 

Вітчизняної війни, Міжнародного дня людей похилого віку. 

 Реалізацію програми “Ветеран” на 2021-2025 роки планується здійснити 

за рахунок коштів Збаразького міського бюджету. 

 

Ресурсне забезпечення Програми  

                                                                                                               тис. гривень  

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми   

І ІІ 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

160 268,8 268,8 268,8 268,8 1235,2 

 

міський бюджет 160 268,8 268,8 268,8 268,8 1235,2 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями Програми є: 

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту 

ветеранів війни і праці, людей похилого віку; 

- сприяння створенню умов для ефективної роботи ветеранських 

організацій, надання їм фінансової підтримки для забезпечення здійснення 

статутних завдань. 



6. Напрями діяльності та заходи Програми “Ветеран” на 2021-2025 роки 
 

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

№ 

з/п 
Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува 

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 
Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

1.  

Матеріально

-технічне та 

фінансове 

забезпеченн

я  

1. Надавати ветеранам війни, праці, 
військової служби, органів внутрішніх 
справ, Збройних Сил України, 
реабілітованим жертвам політичних 
репресій, дітям війни натуральну 
допомогу в межах бюджетних 
асигнувань, а також нецільову 
матеріальну допомогу згідно з 
розпорядженням голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації 

2021-2025 

роки 

Відділ охорони здоров’я 

та соціального захисту 

Збаразької міської ради,  

виконавчий комітет  

Збаразької міської ради 
міський  

бюджет 
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 Щорічне 

покращення 

матеріально- 

побутових умов 

проживання  

осіб вказаної 

категорії населення 

2. Сприяти відшкодуванню пільг 

реабілітованим жертвам політичних 

репресій на Україні, ветеранам ОУН-

УПА . 

2021-2025 

роки 
Фінансове управління 

Збаразької міської ради, 

відділ охорони здоров’я 

та соціального захисту 

Збаразької міської ради 

 

міський  

бюджет 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Поліпшення 

ефективності  

надання пільг 

реабілітованим  та 

учасникам бойових 

дій ОУН-УПА 

3. Сприяти ефективній роботі   

ветеранських організацій, які ведуть 

активну діяльність, надавати їм 

фінансову підтримку з коштів 

районного бюджету для здійснення 

статутних завдань згідно із статтею 20 

Закону України “Про статус ветеранів   

 війни, гарантії їх соціального захисту” 

2021-2025 

роки 
Відділ охорони здоров’я 

та соціального захисту 

Збаразької міської ради,  

виконавчий комітет  

Збаразької міської ради 

міський  

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Поліпшиться 

ефективність 

діяльності 4-х 

громадських 

організацій ветеранів 



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

 

4. Щомісяця здійснювати доплату до 

пенсії в сумі 800 грн особам, на яких 

поширюється статус ОУН-УПА 

2021-2025 

роки 
Відділ охорони здоров’я 

та соціального захисту 

Збаразької міської ради, 

виконавчий комітет  

Збаразької міської ради 

міський  

бюджет 
- 80,0 80,0 80,0 80,0 

Покращення 

матеріального 

становища 

8 ветеранів 

ОУН – УПА 

  

5. Надавати щомісячну допомогу в сумі 

800 грн., трьом сім’ям загиблих в 

Афганістані 

2021-2025 

роки 
Відділ охорони здоров’я 

та соціального захисту 

Збаразької міської ради,  

виконавчий комітет  

Збаразької міської ради 

міський  

бюджет 
- 28,8 28,8 28,8 28,8 

Покращення 

матеріального 

становища 3 сімей 

загиблих в 

Афганістані 



7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених 

Програмою, покладається на відділ охорони здоров’я та соціального захисту 

Збаразької міської ради.  
 


