ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ТРЕТЯ СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 25 грудня 2015року

№ 27
смт. Голованівськ

Про затвердження Програми соціального
захисту малозабезпечених верств населення,
інвалідів, ветеранів війни, праці, та громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи Голованівського району на 2016-2020 роки
Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект
програми соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів,
ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи Голованівського району, на підставі пункту 16 частини 1 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальні послуги», «Про
реабілітацію інвалідів в Україні» та з
метою активізації роботи по
забезпеченню соціального захисту вразливих категорій населення, вирішення
невідкладних питань соціально-побутового, медичного, організаційноправового і культурного обслуговування людей похилого віку, осіб з
обмеженими фізичними можливостями, малозабезпечених громадян, осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму соціального захисту малозабезпечених верств
населення, інвалідів, ветеранів війни, праці, та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020
роки (додається).
2.

Затвердити кошторис витрат на виконання заходів Програми

соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів
війни, праці, та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи Голованівського району на 2016-2020 роки у 2016 році (додається).
3. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення районної
державної адміністрації, територіальному центру соціального обслуговування
населення (надання соціальних послуг) забезпечити виконання заходів,
передбачених Програмою соціального захисту малозабезпечених верств
населення, інвалідів, ветеранів війни, праці, та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району 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
№ 27
ПРОГРАМА
соціального захисту малозабезпечених верств населення,
інвалідів, ветеранів війни, праці, та громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи Голованівського району
на 2016-2020 роки
Право на соціальний захист є одним із загальновизнаних соціальноекономічних прав людини. Однією з умов успішної розбудови соціальної
держави в Україні є гідний рівень життя усіх громадян, особливо соціально
вразливих верств населення, отже питання соціального захисту зазначеної
категорії осіб, сьогодні, є дуже актуальним.
Один з основних напрямків соціальної політики в Голованівському районі
– турбота про людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними
можливостями,
соціальний захист малозабезпечених верств населення,
ветеранів війни.
В сучасних економічних умовах це набуває особливого значення.
Головне спрямування соціальної політики – це створення комплексу правових,
економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших
заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності,
соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя людей похилого віку
та осіб, які потребують соціальних допомог і послуг.
В демографічній ситуації району простежується стабільне збільшення
чисельності людей похилого віку у структурі населення.
Станом на перше листопада 2015 року на обліку в управлінні
соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 9346
пільговиків, з них, 1075 ветеранів війни всіх категорій, 3936 осіб, які мають
статус «дитина війни», 268 осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, 220 багатодітних сімей. В Голованівському районі понад 1700
сімей з дітьми отримують різні види державної соціальної допомоги, 2970 сімей
отримують субсидію на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ, 139 інвалідів з дитинства та 117 дітей-інвалідів забезпечуються
соціальними виплатами.
МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою соціального захисту є, з одного боку, надання кожному
можливості вільно розвиватися, реалізувати себе, свої здібності через
забезпечення гідного життєвого рівня, а з другого боку, дотримання
стабільності в суспільстві, соціальну солідарність, підвищення загального
добробуту населення.
Метою Програми є вирішення невідкладних питань організаційного,
матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування
громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями,
соціальний захист сімей з дітьми, координація дій органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, громадських організацій, благодійних фондів,
діяльність яких має соціальну спрямованість.
Пріоритетні напрями:
забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення
району;
зниження рівня бідності шляхом поглиблення адресності та забезпечення
матеріальної підтримки непрацездатних громадян, сімей з дітьми, дітейінвалідів, пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними
можливостями,
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з
числа одиноких пенсіонерів та інвалідів з метою їхньої підтримки;
забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в
екстремальній ситуації у зв’язку з важкою хворобою, пожежею тощо;
удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим
верствам населення;
розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної
допомоги і послуг громадянам похилого віку та особам, які перебувають
у складних життєвих обставинах;
сприяння особам з обмеженими фізичними можливостями у реалізації
конституційних прав на професійну орієнтацію, навчання, освіту,
зайнятість;
сприяння найбільш повній інтеграції у суспільство осіб з обмеженими
фізичними можливостями та дітей-інвалідів, створення сприятливих умов
для життєдіяльності інвалідів;
реалізація державної політики у сфері професійної реабілітації та
зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями;
підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких
має соціальне спрямування.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити зниження рівня
бідності, зокрема пенсіонерів, підвищити рівень соціальних гарантій
найменш соціально захищеним верствам населення,
забезпечити
повноцінну інтеграцію інвалідів, одиноких непрацездатних громадян у

суспільство, підтримку сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ СПРИЯТИМЕ:
більш ефективному вирішенню питань, що стосуються соціального
захисту окремих категорій населення;
забезпеченню вчасного нарахування та виплати всіх видів державної
соціальної допомоги, пільг та субсидій населенню;
забезпеченню надання матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення з числа одиноких пенсіонерів, ветеранів, інвалідів та
дітей-інвалідів з метою їх соціальної підтримки;
наданню соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в
складних життєвих обставинах у зв'язку з важкою хворобою, пожежею,
тощо;
забезпеченню підтримки малозабезпечених сімей з дітьми;
забезпеченню санаторними путівками ветеранів війни, праці, інвалідів;
наданню грошової допомоги інвалідам по зору на оплату житловокомунальних послуг;
підвищенню ефективності реабілітації осіб з обмеженими фізичними
можливостями та дітей-інвалідів;
більш повній інтеграції інвалідів у суспільство;
створенню умов для залучення інвалідів у всі сфери суспільного життя,
забезпеченню їх права на освіту та працевлаштування;
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за
рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів і інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
Встановити, що кошториси витрат на здійснення заходів Програми та,
зокрема, на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам,
на придбання санаторно-курортних путівок, та ін., які фінансуються з
місцевого бюджету, затверджуються щорічно протягом терміну дії
програми.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
територіальний центр соціального обслуговування населення (надання
соціальних послуг), здійснюють аналіз стану реалізації Програми та подають
його щорічно до 20 грудня із зазначенням результатів виконання заходів
Програми
та
витрат
на
їх
реалізацію
заступнику
голови
райдержадміністрації з профільних питань.
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Кошторис витрат на виконання Програми соціального захисту
малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці,
та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Голованівського району на 2016-2020 роки у 2016 році
1. Стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось
90 років і більше в розмірі 150 грн. кожному та особам, яким виповнилось 100
та більше років, в сумі 150 грн. кожному на суму – 18000 грн., поштові витрати
– 300 грн.
2. Компенсація фізичним особам – 49400 грн., на поштові витрати – 800
грн.
3. До відзначення дня Чорнобильської катастрофи 9000 грн., в тому числі
5000 грн. на матеріальну допомогу, і на поштові витрати - 100 грн., та 4000
грн. на подарунки дітям - чорнобильцям.
4. До Дня ветерана 5000 грн., з них 5000 грн. на придбання санаторно –
курортних путівок.
5. До Міжнародного дня інвалідів для придбання санаторно-курортних
путівок – 10000 грн.
6. Новорічні подарунки дітям, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС –
4000 грн.
7. Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення
- 47000 грн., з них на поштові витрати – 700 грн.
8. Матеріальна допомога матерям та вдовам
– 6000 грн .

воїнів-інтернаціоналістів

9. Щомісячні стипендії інвалідам по зору 1 групи в розмірі 100,00 грн.
кожному на суму 20000 грн., з них на поштові витрати – 300 грн.
10. Придбання санаторно-курортних путівок для воїнів-інтернаціоналістів
– 18000 грн.

Паспорт Програми
1.

Ініціатор розроблення
Програми

2.

Розробник Програми

3.

Відповідальний
виконавець Програми

4.

Учасники Програми

5.

Термін реалізації
Програми
Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми,

6.

7.

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
територіальний центр
соціального обслуговування
населення (надання
соціальних послуг), фінансове
управління
райдержадміністрації
2016 – 2020 роки
Державний та районний
бюджети
Державний
бюджет
–
відповідно
до
чинного
законодавства;
Районний бюджет – 980000
грн.

