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                                                                                                      ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 
21.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про затвердження 
Програми соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради  на 2019 рік 

  Керуючись   п.  22  ч.  1  ст.  26  Законом  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  з  метою поліпшення обслуговування найменш
захищених категорій населення Чупахівської ОТГ, забезпечення на території
Чупахівської ОТГ реалізації державної політики у сфері соціального захисту
населення, селищні  рада  вирішила,  

       1.Затвердити  Програму соціального захисту населення   Чупахівської
селищної ради   на 2019 рік ( Програма додається).

2.  Фінансування  Програми  проводити  в  межах  коштів  місцевого
бюджету, затвердженого на 2019 рік.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  Постійну
комісію  з  планування   та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку.

Селищний  голова О. В. Кужель 
Перевірено  головний 
спеціаліст  юрисконсульт К. Ф. Батюк
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                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 14 сесії 7 скликання 
Чупахівської селищної ради

від 21.12.2018 року
Кужель О.В.

Програма соціального захисту населення 
на 2019 рік
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Паспорт селищної програми соціального захисту населення
на 2019 рік (далі - Програма)

1. Ініціатор розроблення
Програми

Охтирська районна державна
адміністрація

2. Дата,  номер  і  назва
розпорядчого  документа
про  розроблення
Програми

Районна  програма  соціального  захисту
населення на 2019  рік 

3. Розробник Програми Чупахівська селищна рада
4. Спів  розробники

Програми
–

5. Відповідальний
виконавець Програми

Чупахівська селищна рада

6. Учасники Програми Чупахівська  селищна  рада,  КУ  «Центр
надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради»

7. Термін  реалізації
Програми

2019 рік

8. Перелік  бюджетів,  що
беруть  участь  у
виконанні Програми

селищний  бюджет  (  бюджет  об’єднаної
територіальної громади)

9. Загальний  обсяг
фінансових  ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, 
всього,
у тому числі коштів:

55,906 тис. гривень

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Упродовж останніх  років прийнято ряд нормативно-правових актів з

питань   посилення  політика  соціального  захисту  населення  та    стан
фінансування  програм  соціального  захисту   за  рахунок  державного  та
місцевого бюджетів (бюджету об’єднаної територіальної громади). 

Однією  із  форм  соціального  захисту  громадян  є  організація
обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг комунальною
установою «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
якими охоплено понад   400 осіб,  із них відділеннями соціальної допомоги
вдома – 87.

В рамках Програми  надаються додаткові пільги з оплати комунальних
послуг  інвалідам  по  зору  І  групи,  інвалідам  та  людям  інвалідність  яких
пов’язана   з  наслідками  Чорнобильської  катастрофи,  сім'ям  які  втратили
члена  сім'ї  на  ЧАЕС,  інвалідам  війни  та  учасники  бойових  дій,  яким
виповнилося 90 років, інвалідам зору.
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      В умовах зростання цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, з
метою матеріальної підтримки сімей військовослужбовців, які загинули під
час  виконання  обов’язків  військової  служби  в  ході  проведення
антитерористичної  операції  та  сімей  загиблих  учасників  бойових  дій  на
територіях інших держав в рамках місцевої програми їм надаються додаткові
пільги з оплати житлово-комунальних послуг. 

Торгівля людьми визнана серйозним злочином на міжнародному рівні
із  надзвичайно  високим  рівнем  зростання  злочинності.  До  групи  ризику,
окрім  жінок  та  дітей,  останнім  часом  активно  потрапляють  і  чоловіки
працездатного віку, серед яких обізнаність щодо проблеми та усвідомлення
ризику є дуже обмеженою. 

Домашнє насильство є однією з найбільш гострих соціальних проблем
в  Україні,  від  якої  не  застраховний  жоден  українець.  Проте,  як  свідчить
практика,  переважно  від  домашнього  насильства  страждають  найбільш
вразливі верстви населення: жінки і діти. Тож одним із завдань Програми є
формування  культури  суспільства  шляхом  здійснення  просвітницької
діяльності.

Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих  дій
органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади. 

3. Мета Програми

Метою  Програми  є  реалізація  політики  у  сфері  соціального  захисту
населення, яке проживає на території Чупахівської об’єднаної територіальної
громади Охтирського району, підвищення життєвого рівня малозабезпечених
громадян,  інвалідів,  одиноких  пенсіонерів,  осіб,  які  потрапили  в  тривалу
екстремальну  ситуацію  (стихійне  лихо,  пожежа,  катастрофа,  погіршення
стану  здоров’я  та  інше),  воїнів-інтернаціоналістів,  учасників
антитерористичної  операції та  членів їхніх родин,  сприяння у задоволенні
соціальних  потреб  сімей,  дітей  та  молоді,  які  перебувають  у  складних
життєвих обставинах.

Вжиття  передбачених  цією  Програмою  заходів  дозволить  зменшити
соціальну  напругу,  позитивно  вплине  на  матеріальний  стан  найбільш
незахищених мешканців району. 

Реалізація  програми  також  спрямована  на  забезпечення  системної  та
комплексної державної політики у сфері сім’ї, ґендерного інтегрування в усі
сфери життєдіяльності суспільства, протидії торгівлі людьми.

4. Обґрунтування шляхів і  засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки виконання Програми

Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених розділом 2
Програми, є:

покращення  медичного  та  соціального  обслуговування  осіб  з
інвалідністю та дітей з інвалідністю;
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реалізація права на забезпечення ліками осіб з інвалідністю;
охоплення  реабілітаційними  послугами  дітей  віком  до  двох  років,

запобігання встановлення їм інвалідності;
покращення умов для надання освітніх послуг особам з інвалідністю; 
підвищення рівня доходів осіб з інвалідністю;
забезпечення доступності осіб з  інвалідністю до об’єктів громадського

призначення,  транспортної  інфраструктури,   інформації  зв’язку,  а  також з
урахуванням їх  індивідуальних можливостей,  здібностей  та  інтересів  –  до
освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;

створення умов для транспортного обслуговування осіб з інвалідністю;
підвищення рівня поінформованості  населення про особливі  потреби

осіб з інвалідністю, формування поваги до їх прав, особистості та гідності;
повне охоплення соціальними послугами мешканцями територіальних

громад;
покращення  соціальної  підтримки  найбільш  вразливих  верств

населення;
розв‘язання проблем внутрішньо переміщених осіб;
посилення соціального захисту учасників антитерористичної  операції

та  членів їх сімей;
соціальна  підтримка  членів  сімей  з  числа  учасників  бойових  дій  на

території інших держав;
підвищення  в  суспільстві  престижу  сім‘ї,  утвердження  пріоритету

сімейних цінностей, відповідальності батьків за здоров‘я та виховання дітей;
покращення  соціальної  підтримки  осіб,  постраждалих  внаслідок

Чорнобильської катастрофи.
Категорії  громадян, на яких поширюється дія Програми: соціально –

вразливі категорії населення, в тому числі особи з обмеженими фізичними
можливостями, учасники антитерористичної операції та члени їх сімей,  сім’ї
військовослужбовців, які загинули (померли) під час  виконання обов’язків
військової  служби  в  ході  проведення  антитерористичної  операції,  сім’ї
загиблих учасників  бойових дій  на  територіях інших держав,  внутрішньо-
переміщені  особи,   особи,  які  укладатимуть  контракт  для  проходження
військової  служби, особи,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, які проживають в Охтирському районі. 

Фінансування  заходів  Програми  забезпечується  за  рахунок  коштів
бюджету  об’єднаної  територіальної  громади,  в  межах  асигнувань,
передбачених  на  фінансування  галузі  соціального  захисту.  До  виконання
заходів Програми можливе залучення коштів інших джерел, не заборонених
законодавством.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається в установленому
законодавством  порядку  залучення  благодійних  внесків  та  гуманітарної
допомоги.

Видатки  на  виконання  заходів  Програми  передбачатимуться  при
формуванні  показників    бюджету  об’єднаної  територіальної  громади,
виходячи з реальних можливостей.
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Обсяг  фінансових  ресурсів   бюджету,  необхідних  для  реалізації
програми становить в сумі 55,906 тис. гривень.

Термін виконання Програми: протягом 2019 року.

5. Перелік завдань Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:
вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю;
організація надання соціальних послуг;
матеріальне, соціально-побутове забезпечення осіб з інвалідністю;
соціальна підтримка внутрішньо-переміщених осіб;
соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх

сімей;
соціальна  підтримка  сімей  загиблих  учасників  бойових  дій  на

територіях інших держав;
надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян;
підвищення  престижу  сім‘ї  та  утвердження  пріоритетності  сімейних

цінностей;
соціальна  підтримка  осіб,  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської

катастрофи.

Механізм реалізації Програми в частині виплати: 

— Встановлення  50%  пільг  на  житлово-комунальні  послуги,  пільг  на
придбання твердого палива готівкою та з доступу до мережі Інтернет
найбільш  соціально  вразливим  категоріям  осіб  з  інвалідністю,  які
проживають  на  території  Охтирського  району,  які  не  мають  інших
пільгових статусів та не користуються пільгами (знижками) за рахунок
інших джерел;

— Надання 100% знижки плати за користування житлово-комунальними
послугами або твердим паливом у межах норми споживання дітям з
інвалідністю (онкохворим);

— Надання 25% знижки плати  за  користування  житлово-комунальними
послугами або твердим паливом у межах норми споживання особам,
які мають статус Почесного донора України;

— Надання  додаткової  50%  знижки  плати  за  користування  житлово-
комунальними  послугами  або  твердим  паливом  у  межах  норми
споживання  сім’ям  військовослужбовців,  які  загинули  під  час
виконання  обов’язків  військової  служби  в  ході  проведення
антитерористичної операції;

— Надання 50% знижки плати  за  користування  житлово-комунальними
послугами  сім’ям  загиблих  учасників  бойових  дій  та  території
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республіки Афганістан;

— Виплата  щомісячної  стипендії  на  дітей,  батьки  яких  загинули  при
виконанні службового обов’язку під час проведення антитерористичної
операції  -  50  відсотків  від  рівня  прожиткового  мінімуму  на  дітей
відповідного віку;

— Забезпечення  відшкодування  за  встановлення  пам’ятників  та
облаштування місць  поховань  загиблих  (померлих)  учасників
антитерористичної операції;

— Виплата  одноразової  допомоги  особам,  які  уклали  контракт  для
проходження військової служби;

— Надання  щомісячної  стипендії  особам,  з  числа  інвалідів  війни  та
учасників бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років (в розмірі
50 грн.) та особам похилого віку, яким виповнилося 100 і більше років
(в розмірі  25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб,  які
втратили працездатність),  які  постійно або фактично проживають на
території району та отримують пенсію в управлінні пенсійного фонду
України Охтирського району; 

— Надання  матеріальної  допомоги  особам,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи та сім’ям, які втратили члена сім’ї з числа
постраждалих внаслідок аварії  на ЧАЕС  – з нагоди відзначення Дня
вшанування  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській
АЕС;

— Компенсація  збитків  від пільгового  перевезення  окремих  категорій
громадян автомобільним транспортом;

— Проведення   безоплатного  капітального  ремонту  власних  житлових
будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року № 565 «Про
затвердження Порядку проведення  безоплатного капітального ремонту
власних житлових будинків і  квартир осіб,  які  мають право на таку
пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і
квартир осіб, які мають на це право»;

Розрахунок потреби в коштах на 2019 рік наведений в додатку 1

                  Очікуваними результатами виконання Програми є:
посилення  соціального  захисту  та  покращення  матеріального

становища  вразливих  верств  населення  району,   у  тому  числі  осіб  з
інвалідністю та дітей з  інвалідністю, сімей загиблих учасників бойових дій
на  територіях  інших  держав;  членів  сімей  загиблих  учасників
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антитерористичної операції, онкохворих дітей, Почесних донорів,  осіб,  які
уклали контракт для проходження військової служби;

залучення  інвалідів  та  дітей-інвалідів  до  реабілітаційного   процесу
відповідно до медичних висновків;

зменшення  соціальної  напруги  та  покращення  взаємодії  з
громадськими  об’єднаннями інвалідів, ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів.

6. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Контроль  за  ходом  виконання  Програми  здійснює  управління
соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
та Чупахівська селищна рада.

Селищна рада щороку заслуховує звіт про хід виконання Програми
Управління  соціального  захисту  населення  Охтирської  районної

держаної  адміністрації  узагальнює  надану  інформацію  та  інформує
Департамент  соціального  захисту  населення  Сумської  обласної  державної
адміністрації  та  постійну  комісію   з  питань  гуманітарної  політики  та
соціального  захисту  Охтирської  районної  ради  -  до  01  лютого  року,
наступного за звітним.

.

Секретар селищної ради                                   М.М.Маслюк
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