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ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛА
21 СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ 

   

                           РІШЕННЯ 

        смт Вороновиця                 

ня Програми соціального страхування
громаді на 2022 рік 

Законів України «Про місцеве самовря

ксу України, селищна рада 

ВИРІШИЛА : 
 

ти Програму соціального страхування

ромаді (додається). 
а виконанням даного рішення покласти н

ічного розвитку, планування ,бюджету та

                                                             Оле

РАДА 
ОБЛАСТЬ 

         ПРОЕКТ 

                             №_____ 

вання по Вороновицькій 

моврядування в Україні», 

вання по Вороновицькій 

асти на постійну комісію з 

ету та цін. 

Олександр КОВІНЬКО 



                                                                                Додаток  

                                                                   до рішення 21 сесії  VIII_скликання 

                                                                   Вороновицької селищної ради 

                                                                   від 23 грудня  2021р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми соціального cтрахування 
 по Вороновицькій                          

територіальній  громаді на 2022 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мета програми 
 
      Програма розроблена з метою соціальної турботи за підростаючим 

поколінням жителів Вороновицької територіальної громади протягом 2022року, 

їх добровільне страхування від нещасних випадків (діти з моменту народження, 

дошкільного та шкільного віку) та надання комплексу соціальних послуг із 

соціальної адаптації осіб, які брали безпосередньо  участь в антитерористичній 

операції, особливо тим ,які перебувають у складних життєвих обставинах  і 

надання медичних послуг за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Основою розроблення програми є Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), Бюджетний кодекс 

України.  

 

Основні завдання програми 
 
      Основними завданнями програми є добровільне страхування від нещасних 

випадків дітей з моменту народження, дошкільного та шкільного віку протягом 

2022року та надання медичних послуг (здійснення комплексних 

профілактичних медоглядів, проведення реабілітаційних заходів) за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

 

Заходи програми 
 
      Основними заходами програми є частковий соціальний захист 

підростаючого покоління шляхом добровільного страхування  від нещасних 

випадків та страхування осіб, які брали безпосередньо участь в 

антитерористичній операції, та мають наслідки хвороби, а саме: тимчасова 

втрата працездатності застрахованої особи в результаті хвороби, з необхідністю 

стаціонарного лікування та/або проведення хірургічного втручання. Здійснення 

ряду заходів задля досягнення визначеної мети. 

 

Фінансування програми 
 

Реалізація Програми здійснюватиметься у відповідності до Бюджетного 

Кодексу шляхом перерахування коштів з селищного бюджету в сумі 123 300,00 

гривень на страхування дітей, 66 000,00 гривень на страхування осіб, які брали 

безпосередньо  участь в антитерористичній операції. 

 
Очікувані результати 

 

- Забезпечення добровільного страхування дітей з моменту народження, 

дошкільного та шкільного віку. 
- Створити умови для покращення здоров’я  учасників АТО. 

 

Секретар селищної ради                                                         Ірина НАГАЄВСЬКА  



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Назва: Програми соціального  Страхування по Вороновицькій 

територіальній  громаді на 2022 рік. 

2.Підстава для розроблення :  соціально - економічний розвиток селища. 

3.Державний замовник або координатор : Вороновицька селищна рада. 

4.Мета: Програма розроблена з метою соціальної турботи за підростаючим 

поколінням жителів Вороновицької територіальної громади протягом 2022 

року, їх добровільне страхування від нещасних випадків (діти з моменту 

народження, дошкільного та шкільного віку) та надання комплексу соціальних 

послуг із соціальної адаптації осіб, які брали безпосередньо  участь в 

антитерористичній операції, особливо тим, які перебувають у складних 

життєвих обставинах  і надання медичних послуг за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

5. Термін дії: 2022 рік. 

6. Загальні обсяги фінансування: місцевий бюджет. 

7. Очікувані результати: забезпечення добровільного страхування дітей з 

моменту народження, дошкільного та шкільного віку, створити умови для 

покращення здоров’я  учасників АТО. 

8.Контроль за виконанням покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань соціально - економічного розвитку,планування, бюджету та цін.  

 
Перелік заходів і завдань програми 
 

 

 

Найменування заходу 

 

 

 

Термін 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавець 

 
Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, тис. грн. 

КПКВКМБ 
КЕКВ 

Сума, грн. 

Забезпечення 

добровільного 

страхування дітей з 

моменту народження, 

дошкільного та 

шкільного віку. 
 

Протягом 

2022 року 

Вороновиць

ка селищна 

рада та її 

виконавчі 

органи 

Місцевий 

бюджет 
0813242 
2730 

123,3 

Забезпечення 

добровільного  

страхування осіб, які 

брали безпосередньо 

участь в 

антитерористич - 

ній операції 

Протягом 

2022 року 

Вороновиць

ка селищна 

рада та її 

виконавчі 

органи 

Місцевий 

бюджет 
0813242 
2730 

66,0 

     
 Секретар селищної ради                                                        Ірина НАГАЄВСЬКА  


