
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  23 жовтня  2020 року                                 №   

смт Голованівськ 

 

 

Про стан виконання 

Програми соціального захисту 

малозабезпечених верств 

населення, громадян, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах, осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни, 

праці,  та громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 

2016-2020 
 

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

місцеве самоврядування в Україні» 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію начальника управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації А.Дудник про  стан виконання Програми соціального 

захисту малозабезпечених верств населення, громадян, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю , ветеранів війни, праці,  

та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2016-2020, затвердженої рішенням районної ради 

від 25 грудня 2015 року №27, взяти до відома. 

 

Голова районної ради       Богдан КУЧМІЙ 



ДОВІДКА 

про виконання Програми соціального захисту малозабезпечених  

верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, праці,   

та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи Голованівського району на 2016-2020 роки  

 

Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення, 

громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни, праці,  та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020 роки, 

затверджена рішенням Голованівської районної ради  від 25 грудня № 27. 

      Метою Програми є вирішення невідкладних питань організаційного, 

матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування 

громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

ветеранів війни, соціальний захист сімей з дітьми, координація дій органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій. 

 Слід відмітити, що в Голованівському районі значну увагу приділяють 

соціальному захисту громадян району. 

 На виконання заходів Програми спрямовуються досить значні суми. За 

деякими показниками фінансування (надання адресної матеральної допомоги 

громадянам, придбання санаторно-курортних путівок),  Голованівський 

район займає досить високу позицію, порівняно з іншими районами області. 

     На реалізацію заходів Програми у 2020 році було виділено з районного 

бюджету 653800 грн.,  у 2019 -  681701 грн., у 2018 - 385000 грн., у 2017 - 

320000, у 2016 - 268000.  

Протягом дії  Програми  забезпечено виконання основних заходів: 

      

- забезпечено виплату щомісячної 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  4 особам на загальну суму  4915 грн.;  
 

- забезпечено виплату щомісячної допомоги особам з  інвалідністю по 

зору І групи в розмірі 100,00 грн.  кожному 15 громадянам на загальну суму  

13000 грн.; 

 

- забезпечено надання матеріальної допомоги 10 постраждалим 

внаслідок аварії на ЧАЕС до роковин  Чорнобильської катастрофи в розмірі  

1500 грн. кожному на загальну суму 15000 грн.; 

 

- забезпечено виплату адресної матеріальної допомоги  52 громадянам, 

які опинились в складних життєвих обставинах на загальну суму 133919; 

 

забезпечено виплату грошової допомоги  3 матерям  та  вдовам    воїнів-



інтернаціоналістів  по 2000 грн. кожній на загальну суму 6000 грн.; 

 

- забезпечено надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги 9 особам на загальну суму 25000 грн.; 

 

- виділено на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним 

транспортом  окремих категорії громадян 154300 грн.; 

 

- проведено  розрахунки за пільговий проїзд залізничним транспортом 

окремим категоріям громадян  в сумі 252 грн.; 

 

- забезпечено надання пільг з оплати зв’язку ветеранам війни з 

інвалідністю, учасникам бойових дій, учасникам війни на суму 57000 грн.; 

 

- придбано  1 путівку на санаторно-курортне лікування  постраждалим 

внаслідок аварії на ЧАЕС на суму 9100грн; 

 

- придбано путівки на санаторно-курортне лікування 9 особам з 

інвалідністю на загальну суму 68852; 

 

- виділено кошти на придбання  санаторно-курортних путівок для 3 

воїнів-інтернаціоналістів на суму 23220 грн.; 

 

- забезпечено надання інших пільг громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам   

(на час опікунства), дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою  - відшкодування проїзду один раз на рік до 

пункту призначення, в обидві сторони  2100 грн. , у 2017 - 1350, у 2016 - 

1800; 

 

- забезпечено надання подарункових наборів дітям, постраждалим 

внаслідок аварії на ЧАЕС до роковин Чорнобильської катастрофи та 

заплановано до Нового року на загальну суму  10000 грн.; 

 

- забезпечено санаторно-курортним лікуванням 3 ветеранів праці на 

суму 27478 грн.; 

 

- заплановано 16500 грн. на надання матеріальної  допомоги 10 

дружинам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС;  
 

 

Крім того, на базі територіального центру соціального обслуговування 

громадян, функціонує соціальне таксі, яке надає послуги особам з 



інвалідністю та громадянам, не здатним самостійно пересуватися. 

 Соціальним таксі здійснюється підвіз даної категорії громадян до 

лікувальних закладів обласного центру та на обстеження до м.Умань та 

м.Первомайськ. 

У 2020 році було надано 145 послуг соціального таксі 32 особам. 

 

 

 

Заступник начальника управління 

соціального захисту населення              

райдержадміністрації                                                           Надія Моренець  

 
 


