
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 грудня 2015року                           № 26 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної 

Програми санаторного 

оздоровлення ветеранів війни 

та інвалідів на 2016-2020 роки 

 

 Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити районну Програму санаторного оздоровлення ветеранів 

війни та інвалідів на 2016-2020 роки (додається). 

2. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення районної 

державної адміністрації: 

 забезпечити виконання заходів, передбачених районною Програмою 

санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 2016-2020 роки; 

здійснювати розподіл та видачу путівок відповідно до Порядку забезпечення 

санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами 

соціального захисту населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 лютого 2006 року № 187. 

3. Рекомендувати Голованівській районній державній адміністрації 

передбачити кошти в районному бюджеті на даний напрямок та забезпечити 

своєчасне фінансування  районної Програми санаторного оздоровлення 

ветеранів війни та інвалідів на 2016-2020 роки. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з соціальних питань. 

 

Голова районної ради                Б. Кучмій 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Голованівської  

районної ради 

від 25 грудня   2015року 

№ 26 

                              

Районна Програма 

санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів  

на 2016 – 2020 роки 

 

І. Вступ 

Дана Програма розроблена відповідно до законів України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”, Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян органами соціального захисту населення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року №187, Положення про 

організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 року №800. 

 Турбота про здоров’я населення є одним з основних показників ставлення держави до 

проблем людей. Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку 

України, складні явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення 

соціального захисту, перш за все, ветеранів війни та інвалідів, у тому числі інвалідів, 

постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

 Важливою та ефективною складовою такого захисту є санаторно-курортне лікування. 

ІІ. Стан забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни 

та інвалідів і аналіз проблеми 

Станом на 1 листопада 2015 року на черзі в управлінні соціального захисту населення 

райдержадміністрації для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебувають 60 

ветеранів війни та інвалідів. 

Обмежене фінансування з державного бюджету для забезпечення вищезазначеної 

категорії населення санаторно-курортними путівками не  

дозволяє суттєво скоротити чергу по даному напрямку пільгового забезпечення громадян, 

що викликає напругу у суспільстві. 

Актуальність цієї Програми обумовлена великою кількістю ветеранів війни, інвалідів, 

в тому числі інвалідів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, що 

потребують санаторно-курортного оздоровлення, та підвищенням ролі органів місцевого 

самоврядування в забезпеченні оздоровленням цієї категорії громадян. 

Придбання путівок для ветеранів війни та інвалідів різних категорій здійснюється 

управлінням соціального захисту населення в рамках діючих районних програм за рахунок 

коштів, передбачених на ці цілі у місцевому бюджеті. 



Оздоровлення ветеранів війни та інвалідів в рамках районної Програми поряд із 

забезпеченням ветеранів війни та інвалідів путівками за рахунок видатків з державного 

бюджету, які передбачені за програмами                 КПКВ 2501080  “Санаторне лікування 

ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз”), КПКВ 2507050 “Санаторно-курортне 

оздоровлення інвалідів” позитивно вплине на стан забезпечення згаданих категорій громадян 

району санаторно-курортним лікуванням. 

Санаторно-курортне лікування буде здійснюватися по відповідних нозологіях у 

санаторно-курортних закладах, що діють на території України. 

Районна Програма санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 2016–

2020 роки сприятиме зменшенню соціальної напруги у суспільстві, загальному 

оздоровленню найбільш вразливих категорій населення.  

ІІІ. Головна мета та основні завдання Програми 

Головною метою Програми є створення більш сприятливих умов і гарантій для 

реалізації права ветеранів війни та інвалідів на санаторно-курортне оздоровлення. 

Основними завданнями Програми є забезпечення: 

реалізації державної політики у сфері оздоровлення ветеранів війни, та інвалідів; 

реалізації ветеранами війни та інвалідами їх права на санаторно-курортне 

оздоровлення. 

Програма розрахована на період до 2020 року, її виконання дасть можливість 

поліпшити забезпечення санаторно-курортним лікуванням більшої кількості ветеранів війни 

та інвалідів.   

VI. Очікувані результати виконання Програми 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва 

показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок дії 

Програми 

За роками Усього за 

період дії 

Програм

и  

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Показники продукту Програми 

1. Кількість осіб, 

направлених на 

оздоровлення 

осіб 0 

 

5 6 6 7 7 31 

ІІ. Показники ефективності Програми 

1. Середня 

вартість ліжко-

дня 

грн. 0 300,00 300,00 300,0 320,0 320,0

0 

308,00 

2. Середня 

вартість однієї 

путівки  

тис.грн. 

дні 

0 6300 

21 

6300 

21 

6300 

21 

6720 

21 

6720 

21 

6468 

21 

ІІІ. Показники якості Програми 

1. Відновлення 

захисних 

функцій 

організму 

% 0 100 100 100 100 100 100 



V. Фінансове забезпечення Програми 

Джерелом фінансування Програми є асигнування, передбачені в місцевому бюджеті 

на даний напрямок. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету , 

передбачених в районному бюджеті на даний напрямок на рік, з урахуванням можливостей 

дохідної частини районного бюджету. 

Обсяг коштів, 

який 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

За роками Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Обсяг 

ресурсів, 

усього 

тис.грн., 

у тому числі: 

 

 

 

31,5 

 

 

 

37,8 

 

 

 

37,8 

 

 

 

47,0 

 

 

 

47,0 

 

 

 

201,1 

Районний 

бюджет 

(тис.грн.) 

 

31,5 

 

37,8 

 

37,8 

 

47,0 

 

47,0 

 

201,1 

 

Програма розрахована на 2016-2020 роки. За умови оздоровлення у    2016 році –5 

ветерана війни та інваліда, у 2017 році –6 ветеранів війни та інвалідів, у 2018 році -6 

ветеранів війни та інвалідів, у 2019 році –7  ветеранів війни та інвалідів, у 2020 році –7 

ветеранів війни та інвалідів, враховуючи середню вартість одного ліжко-дня – 308,00 грн., 

тривалість оздоровлення одного ветерана війни та інваліда – 21 день, розраховано прогнозні 

показники обсягу коштів, які пропонується залучити на виконання Програми. 

За період дії Програми буде оздоровлено - 31 ветеранів війни та інвалідів, що складе 

52% до потреби та дасть змогу охопити санаторно-курортним лікуванням  більшу кількість 

осіб, що потребують оздоровлення.   

VІ. Основні заходи щодо реалізації районної Програми 

санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів 

на 2016 – 2020 роки 
№ 

з/п 

Перелік заходів Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн., у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Забезпечення 

належного стану 

єдиного електронного 

банку даних інвалідів 

району 

Постійно Управління  

соціального 

захисту 

населення 

- Не потребує Об’єктив-ний 

та повний 

облік 

ветеранів 

війни та 

інвалідів 



2. Здійснення аналізу 

потреби ветеранів 

війни та  інвалідів в 

санаторно-курортному 

оздоровленні 

Постійно Управління  

соціального 

захисту 

населення 

 

- Не потребує Оптималь-не 

викорис-

тання коштів 

районного 

бюджету 

3. Надання пропозицій 

щодо фінансування 

Програми 

фінансовому 

управлінню 

райдержадміністрації 

 

 

До 

01.01.2016р. 

Управління  

соціального 

захисту 

населення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Не потребує Своєчасне 

забезпечен-ня 

фінансу-

вання 

Програми 

4. Здійснення 

оздоровлення 

ветеранів війни та 

інвалідів у санаторно-

курортних закладах 

згідно з медичними 

висновками 

 

 

Щороку Управління  

соціального 

захисту 

населення  

Кошти 

районного 

бюджету 

2016р.31,5 

2017р.-37,8 

2018р.-37,8 

2019р.-47,0 

2020р.-47,0 

Додаткове 

оздоровлен-

ня (осіб) 

2016р.-5 

2017р.-6 

2018р.-6 

2019р.-7 

2020р.-7  

5. Здійснення обліку 

ветеранів війни  та 

інвалідів для 

санаторного 

оздоровлення та 

забезпечення їх 

путівками у міру  їх 

надходження та у 

порядку черговості 

Постійно Управління  

соціального 

захисту 

населення  

-  Додаткове 

оздоровлен-

ня (осіб) 

2016р.-5 

2017р.-6 

2018р.-6 

2019р.-7 

2020р.-7 

 

VІІ. Організація контролю за виконанням Програми 

Координація діяльності з виконання Програми покладається на управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації. 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації подає інформацію до 

20 січня кожного року про стан та результати виконання Програми департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 

За ініціативою районної ради, районної державної адміністрації, проміжний звіт про 

хід виконання Програми, ефективність її реалізації та використання коштів може 

розглядатися на сесіях районної ради протягом дії Програми у міру необхідності. 

 

 

 


