
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 01 серпня 2019 року                    № 159 

смт. Смоліне 

Про внесення змін до рішення 

Смолінської селищної ради від 21.12.2018 року 

№ 223 «Про затвердження нових та внесення змін 

до існуючих місцевих програм 

Смолінської об’єднаної територіальної громади 

 

Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Гетьманець В.О. та спеціаліста І 

категорії, із соціальної роботи Лапшинську О.І., комісія 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Рекомендувати сесії Смолінської селищної ради в нести зміни до програм Смолінської ОТГ, а 

саме: 

1.1. Внести зміни до програми соціальної підтримки дітей на 2019 рік: 

1.1.1. Доповнити розділ 4 такою позицією: 

«Серпень 

- День села Березівки та День Незалежності України «Любіть Україну і пісню її солов’їну» 

1.1.2. Додати захід до Додатку 1 Програми: 

- День села Березівки та День Незалежності України «Любіть Україну і пісню її солов’їну» 

1.1.3. Внести вищевказані зміни до Додатку 1 та викласти в новій редакції. 

1.2. Внести зміни  до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення 

Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки: 

1.2.1. Доповнити розділ ІІІ такою позицією: 

«6.1. За зверненням інвалідів загального захворювання на гемодіаліз забезпечити їх підвозом до 

Маловисківської центральної районної лікарні за умови відмови від перерахування щомісячної 

стипендії.». 

1.2.2. Внести вищевказані зміни до розділу ІІІ та викласти в новій редакції. 

1.3. Викласти Програми у новій редакції (додатки додаються). 

2. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської селищної  ради. 

 

 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено 

рішенням Смолінської 

об’єднаної територіальної громади 

№ 223 від 21 грудня 2018 року 

в редакції рішення постійної комісії 

від 01.08.2019 року № 159 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

соціальної підтримки дітей Смолінської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

1. Мета  Програми: 

Виходячи з актуальної проблеми та на виконання міжнародних та державних документів 

програма ставить своєю метою створення умов для забезпечення прав сім'ї, їх реалізація в 

повсякденному житті через ознайомлення з ними сімей, організації соціальної роботи з сім'єю, як 

окремою системою. Створення умов для належного функціонування та розвитку сім'ї, прививання 

духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім'ї, забеспечення виконання 

сім'єю основних функцій. 

Надання соціальної підтримки сім»ї  як  соціального інституту, а також окремим їх членам  для  

соціальної адаптації самовизначення і самореалізації, як необхідних умов  удосконалення 

життєдіяльності сім»ї  та її розвитку. 

 

2. Завдання Програми: 

- Забезпечення і підготовка  молоді до сімейного життя; 

- Здійснення цілеспрямованої роботи по стабілізації сімейних стосунків; 

- Надання  систематичної допомоги  батькам  у вихованні  дітей; 

- Підвищення статусу інституту сім’ї, престижу толерантних сімейних стосунків; 

- Здійснення інформаційно - просвітницької роботи з сім’ями, удосконалення  форм 

психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї  та виховання 

дітей, розширення культурних послуг; 

- Надання допомоги молодим сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

передусім молодим, багатодітним, неповнолітнім ; 

- Попередження насильства в сім’ї ; 

- Підвищення рівня економічної активності  та самостійності сімей, оптимізація їх  

соціального захисту, передусім тих, що мають дітей; 

- Підготовка майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психологічної 

культури громадян; 

- Збереження сімейних традицій українського народу та розвитку родинно – побутової  

культури; 

- Створення патронажної сім’ї; 

- Створення будинку сімейного типу; 

- Оздоровлення пільгових категорій дітей в таборах відпочинку; 

- Надання соціальної адаптації сім'ям батьки яких загинули, та перебували в зоні АТО. 

- Психологічна, юридична та матеріальна допомога особам які прибувають з окупованих 

територій. 

 

3. Очікувані  результати; 

Виконання програми сприятиме: 

- удосконалення механізму підтримки різних категорій сімей; 

- формування відповідного ставлення громадян до збереження свого здоров’я; 

- підвищення рівня готовності молоді до подружнього життя та виконання функцій батька і матері; 

- наданню допомоги сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах їх соціального 

супроводу; 

- підвищення рівня правової культури населення та проінформованості про попередження насильства 

в сім’ї; 

- формування культури сімейних стосунків, підвищенню відповідальності батьків за виховання дітей; 

- відродження та збереження  національних традицій та цінностей . 

 

4. Участь в заходах загальнодержавного та місцевого  значення: 

Січень  

- Проведення заходу та надання подарунків до Різдва Христового: 



Категорії: діти під опікою та діти позбавленні батьківського піклування, діти з багатодітних родин, 

діти батьки яких загинули в зоні АТО, діти батьки яких прибули з окупованої території, 

малозабезпечені. 

Лютий 

Надання гуманітарної допомоги, та засобів реабілітації незахищеним верстам населення.  

 Травень  
-   Привітання ветеранів ВВ, та проведення заходу зустрічі ветеранів в навчальних закладах; 

-     Привітання, надання подарунків до свята останнього дзвінка. 

Червень 

- Проведення заходу до Міжнародного дня захисту дітей (всі категорії дітей); 

-     Оздоровлення дітей. 

Серпень 

- День села Березівки та День Незалежності України «Любіть Україну і пісню її солов’їну» 

Вересень 

- Привітання та надання подарунків, в навчальних закладах до Дня Знань. 

Грудень 

- Проведення заходу до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ Снід; 

- Проведення  заходу, та надання подарунків  до Міжнародного дня інваліда.  

- Проведення заходу, та надання подарунків до свята Святого Миколая, та Нового року. 

Червень-серпень 

            -  оздоровлення дітей 

Категорії: малозабезпечені, багатодітні, переселенці, діти батьки яких загинули в зоні АТО. 

 

5. Проведення заходів  протягом року: 

1. Проведення  рейдів по сім’ям, які потрапили в складні життєві обставини; 

2. Проведення групових заходів «Низький рівень виховного потенціалу сім’ї»; 

3. «Ухиляння від виконання батьківських обов’язків»; 

4. «Зустрічі та проведення виховних бесід стосовно дітей з батьками»; 

5. «Самовільне залишення  дітьми місця постійного проживання»; 

6. «Залучення до співпраці волонтерів, а саме психологів шкіл, лікарів та працівників міліції»; 

7. «Профілактика та соціальна робота з залученням психологів по зменшенню позбавлення 

батьківських прав не благонадійних сімей в громаді»; 

 

6. Фінансування Програми 

Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися на основі поступової реалізації розрахунку 

(додаток 1). Основним джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, передбачені на 

реалізацію цих заходів відповідно плану фінансового забезпечення, виконання заходів Програми, та 

кошти інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України. 

 

7. Контроль за виконанням Програми 

        Контроль за виконанням програми покладається на службу в справах дітей. 

 

 

 

Начальник ____________________ Гетьманець В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

до Програми соціальної підтримки дітей 

на 2019 рік 

    

РОЗРАХУНОК 

на проведення заходів Програми соціальної підтримки дітей 

№ 

п\п 

Назва заходу Дата Вартість 

заходу (грн.) 

Примітка 

1 Привітання ветеранів ВВ, та 

проведення заходу зустрічі 

ветеранів в навчальних 

закладах 

Травень -  

2 Привітання, надання 

подарунків до  свята 

останнього дзвінка. 

Травень 4 300  

3 Проведення заходу до 

Міжнародного дня захисту 

дітей 

Червень 3 750  

 

4 День села Березівки та День 

Незалежності України 

«Любіть Україну і пісню її 

солов’їну» 

Серпень 3 450  

5 Привітання, та надання 

подарунків  до Дня знань  

Вересень 10 000  

6 Проведення  заходу до 

Міжнародного дня  

боротьби з ВІЛ Снід; 

Проведення заходу до 

Міжнародного дня інваліда  

Проведення  заходу,  та 

надання подарунків  до 

свята Святого Миколая, та 

Нового року 

Грудень  27 000  

7 Оздоровлення дітей в літній 

період (діти під опікою, 

малозабезпечені,багатодітні) 

 

(Список додається) 

Червень,липень,серпень  

(в 3 зміні) 

 

105 000  

 Разом :  153 500  

 

 

Начальник _________________ Гетьманець В.О. 

 

 



 

 

 

Затверджено 

рішенням Смолінської   

об’єднаної територіальної громади  

№ 31 від 22 грудня 2017 року 

в редакції рішення постійної комісії 

від 01.08.2019 року № 159 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

соціального захисту малозабезпечених верств населення  

Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
І. Загальні положення 

Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину гарантований Конституцією 

України. 

Достатній рівень життя, що забезпечує свободу від бідності, є невід’ємним правом людини. Це 

право закріплене з 1948 року Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про 

економічні, соціальні і культурні права, Конвенцією про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, 

Конвенцією про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенцією про права дитини та 

іншими міжнародними документами.  

Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за мету 

забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя. Об’єкти соціального захисту – це 

особа, сім’я, їхній добробут. 

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові 

явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність охоплення соціальним захистом усього 

населення, а не лише його окремих категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя 

стикається з різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними, 

виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може подолати самостійно. 

З метою відновлення соціальної справедливості необхідно підвищити соціальні стандарти та 

гарантії для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та створити умови для 

того, щоб кожна людина могла самостійно формувати стабільні, благополучні соціальні позиції для 

себе і своєї сім’ї. 

Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, 

медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною скрутного 

матеріального становища багатьох мешканців громади, наслідки яких вони не можуть подолати 

самостійно. 

Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення окремих категорій 

населення не покривають додаткових витрат, необхідних для життєдіяльності громадян. 

Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки 

соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та підтримувати 

життєдіяльність соціально вразливих верств населення територіальної громади. 

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 

Соціальний захист населення на території Смолінської об’єднаної територіальної громади у 

2018-2020 роках має забезпечити соціальні гарантії, встановлені Конституцією України, та 

ґрунтується на реалізації Законів України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального 

захисту», «Про дітей війни», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про  основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», «Про державні 

допомоги сім’ям з дітьми». 

Виконання заходів Програми забезпечить вирішення однієї із найгостріших проблем соціально-

економічного характеру – зниження рівня бідності, шляхом поглиблення адресності та забезпечення 

матеріальної підтримки малозабезпечених громадян, ветеранів Великої Вітчизняної війни, осіб, які 

втратили працездатність, сімей з дітьми, пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

 

Головними завданнями Програми буде: 

- надання матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни з нагоди Дня Перемоги та Дня 

ветерана; 

- забезпечити виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким 

виповнилося 90 років  

- надання матеріальної допомоги громадянам району до Міжнародного дня осіб похилого віку та 

Міжнародного дня інвалідів; дітям- інвалідам; 

- надання фінансової підтримки інвалідам по зору на оплату комунальних послуг; 

- надання особам з обмеженими фізичними можливостями послуг з доступу до телефонного зв´язку, 



глобальної інформаційної системи Інтернет на пільгових засадах; 

- адресна допомога найбільш вразливим верствам населення, в тому числі громадянам, які 

прибувають з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також переселенців з районів 

проходження бойових дій. 

-Надання фінансової підтримки інвалідам загального захворювання на гемодіаліз. 

 

ІІІ. Заходи щодо реалізації Програми  

 1. Передбачити в місцевому бюджеті на 2018-2020 роки видатки, для надання одноразової 

матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань малозабезпеченим громадянам 

громади, що зареєстровані на території Смолінської об’єднаної територіальної громади, згідно 

поданих заяв до виконавчого комітету Смолінської селищної ради, згідно додатку 8 

2. Передбачити в селищному бюджеті на 2018-2020 роки видатки, для надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам на лікування, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, що 

зареєстровані на території Смолінської об’єднаної територіальної громади, згідно поданих заяв до 

виконавчого комітету Смолінської селищної ради (згідно Положення затвердженого рішенням 

Смолінської селищної ради від 15.01.2016 року № 44). 

         3. Надати матеріальну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги – 6 000 

грн. (3 особи), згідно додатку 4, ветеранам праці  до Міжнародного дня осіб похилого віку  – 16000 

грн. (40 осіб по 400 гривень кожному). 

        4. Надати матеріальну допомогу інвалідам різних категорій (крім інвалідів профзахворювань) до 

Міжнародного дня інвалідів – 16 000 грн. (40 особам по 400 гривень кожному);  дітям – інвалідам – 

12800 грн. (32 особам по 400). 

           5. За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечити виплату щомісячної стипендії інвалідам 

війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше - 10800,00 грн.(3чол. х 300 грн. х 

12 міс.), згідно додатку  5. 

 6. Забезпечити виплату щомісячної стипендії інвалідам  загального захворювання на гемодіаліз 

- 36000 грн,(2 ос * 1500 грн * 12 міс) згідно  додатку 8. 

6.1. За зверненням інвалідів загального захворювання на гемодіаліз забезпечити їх підвозом до 

Маловисківської центральної районної лікарні за умови відмови від перерахування щомісячної 

стипендії. 

7. Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на 

виконання доручення  голови обласної державної адміністрації від 28.11.2011 року передбачити 

кошти   інвалідам  загального захворювання та з дитинства по зору І групи  з оплати за користування 

комунальними послугами по 400 грн. на квартал кожному інваліду, згідно додатку 6 – 8000 грн. (5 

чол. х 400 грн. х 4 кв.).  

8. На виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації  Конвенції 

про права інвалідів» передбачити кошти на оплату користування  послуг телефонного зв´язку, 

глобальної інформаційної системи суму  5400 грн. (3 чол. х 150 грн. х 12 міс.). згідно додатку 7.                                                                                                                  

9. Передбачити за рахунок коштів місцевого бюджету надання адресної допомоги на 

соціально-побутові потреби громадянам, які прибули у 2018-2020 роках з Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових дій в розмірі 1000 грн. 

на сім’ю, на  суму 5 000 грн. 

10. Надання щомісячої стипендії дітям на потреби в засобах та реабілітації в сумі 6,0 тис. грн. 

(2,0 тис.грн. + 1,5 тис.грн. + 2,5 тис.грн.) згідно додатку 10. 

 

ІV. Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми  

Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету в межах 

кошторисних призначень.   

 

V. Очікувані результати реалізації Програми 

Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій 

населення району, а також громадян, які прибувають з  Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових дій. 



___________________________ 

 

Додаток 1 

до Програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення  

Смолінської об’єднаної територіальної 

громади 

на 2018-2020 роки 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення  

Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

 

1 Програма затверджена: 

 

Рішенням від 22 грудня 2017 року № 31, в 

редакції рішення від 21 грудня 2018 року № 

223 

2 Ініціатор розроблення Програми Смолінська об’єднана територіальна громада 

3 Розробник Програми Апарат Смолінської об’єднаної 

територіальної громади 

4 Співрозробники Програми - 

5 Відповідальний виконавець Програми  Спеціаліст І категорії, із соціальної роботи 

7 Учасники Програми - 

8 Терміни реалізації Програми 01.01.2018 - 31.12.2020 року 

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідний для реалізації Програми, усього 

з місцевого бюджету, у тому числі: 

- 2018 рік 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

361 000,00 

 

 

138 600,00 

259 200,00 

- 

10 Основні джерела фінансування програми Місцевий бюджет 

 

Спеціаліст із соціальної роботи ____________________ Лапшинська О.І. 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення  

Смолінської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2020 роки 

 

Напрями реалізації та заходи програми  

соціального захисту малозабезпечених верств населення Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

 

№

з

/

п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування  

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

на рік 

(вартість)грн. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги для 

вирішення 

соціально – 

побутових 

питань. 

Передбачити в місцевому бюджеті 

кошти для надання одноразової 

матеріальної допомоги для 

вирішення соціально – побутових 

питань малозабезпеченим 

громадянам громади, що 

зареєстровані на території 

Смолінської об’єднаної 

територіальної громади, згідно 

поданих заяв до виконавчого 

комітету Смолінської селищної 

ради. 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

року 

Головний 

бухгалтер, 

спеціаліст 

із 

соціальної 

роботи та 

виконавчий 

комітет 

Місцевий 

бюджет – 

20 000,00 

за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету в 

межах 

кошторисних 

призначень.   

 

Реалізація 

Програми 

забезпечить 

поліпшення  

стану 

захищеності 

малозабезпече

них категорій 

населення. 

2 Надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги на 

лікування 

Передбачити в місцевому бюджеті 

видатки для надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам 

на лікування, які опинилися у 

скрутній життєвій ситуації, що 

зареєстровані на території 

Смолінської об’єднаної 

територіальної громади, згідно 

поданих заяв до виконавчого 

комітету Смолінської селищної 

ради 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

року 

Головний 

бухгалтер, 

спеціаліст 

із 

соціальної 

роботи та 

виконавчий 

комітет 

Місцевий 

бюджет – 

70 000,00 

за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету в 

межах 

кошторисних 

призначень.   

 

Реалізація 

Програми 

забезпечить 

поліпшення  

стану 

захищеності 

малозабезпече

них категорій 

населення. 

3 Надання 

матеріальної 

Надати матеріальну допомогу 

ветеранам Великої Вітчизняної 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Головний 

бухгалтер, 

Місцевий 

бюджет 

за рахунок 

коштів 

Реалізація 

Програми 



допомоги 

ветеранам 

Великої 

Вітчизняної 

війни з нагоди 

Дня Перемоги 

війни до Дня Перемоги – 6 000 грн. 

(3 ос. * 2000 грн.), згідно додатку 4, 

ветеранам праці  до Міжнародного 

дня осіб похилого віку  – 16000 грн. 

(40 ос. * 400 грн) 

року спеціаліст 

із 

соціальної 

роботи та 

виконавчий 

комітет 

місцевого 

бюджету в 

межах 

кошторисних 

призначень.   

 

забезпечить 

поліпшення  

стану 

захищеності 

малозабезпече

них категорій 

населення. 

4 Надання 

фінансової 

підтримки 

інвалідам до 

Міжнародного 

дняінваліда 

Надати матеріальну допомогу 

інвалідам різних категорій (крім 

інвалідів профзахворювань) до 

Міжнародного дня інвалідів – 16 

000 грн. (40 ос. * 400 грн);  дітям – 

інвалідам – 12800 грн. (32 ос. * 400 

грн). 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

року 

Головний 

бухгалтер, 

спеціаліст 

із 

соціальної 

роботи та 

виконавчий 

комітет 

Місцевий 

бюджет 

за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету в 

межах 

кошторисних 

призначень.   

 

Реалізація 

Програми 

забезпечить 

поліпшення  

стану 

захищеності 

малозабезпече

них категорій 

населення. 

5 Надання 

стипендії 

інвалідам 

війни та 

учасникам 

бойових дій, 

яким 

виповнилося 

90 років і 

більше 

Забезпечити виплату щомісячної 

стипендії інвалідам війни та 

учасникам бойових дій, яким 

виповнилося 90 років і більше -

10800грн. (3 ос х 300 грн х 12 міс) 

 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

року 

Головний 

бухгалтер, 

спеціаліст 

із 

соціальної 

роботи та 

виконавчий 

комітет 

Місцевий 

бюджет 

за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету в 

межах 

кошторисних 

призначень.   

 

Реалізація 

Програми 

забезпечить 

поліпшення  

стану 

захищеності 

малозабезпече

них категорій 

населення. 

6 Надання  

стипендії 

інвалідам  

загального 

захворювання 

на гемодіаліз  

Забезпечити виплату щомісячної 

стипендії інвалідам  загального 

захворювання на гемодіаліз - 

54000 грн,(3 ос * 1500 грн * 12 міс)  

01.01.2019 – 

31.12.2019 

року 

Головний 

бухгалтер, 

спеціаліст 

із 

соціальної 

роботи та 

виконавчий 

комітет 

Місцевий 

бюджет 

за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету в 

межах 

кошторисних 

призначень 

Реалізація 

Програми 

забезпечить 

поліпшення  

стану 

захищеності 

малозабезпече

них категорій 

населення. 

7 Надання 

фінансової 

підтримки 

інвалідам по 

зору на оплату 

Передбачити кошти інвалідам  

загального захворювання та з 

дитинства по зору І групи  з оплати 

за користування комунальними 

послугами по 400 грн. на квартал 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

року 

Головний 

бухгалтер, 

спеціаліст 

із 

соціальної 

Місцевий 

бюджет 

за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету в 

межах 

Реалізація 

Програми 

забезпечить 

поліпшення  

стану 



комунальних 

послуг; 

кожному інваліду – 8000  грн,(5 чол 

* 400 грн * 4 кв) згідно  додатку 6 

роботи та 

виконавчий 

комітет 

кошторисних 

призначень.   

 

захищеності 

малозабезпече

них категорій 

населення. 
8 Надання особам 

з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

компенсації за 

послуги з 

доступу до 

телефонного 

зв’язку, 

глобальної 

інформаційної 

системи 

Інтернет на 

пільгових 

засадах 

Передбачити кошти на компенсацію за 

оплату користування  послуг 

телефонного зв´язку, глобальної 

інформаційної системи суму  5400 грн. 

(3 ос. * 150 грн. * 12 міс) 

  

01.01.2019 – 

31.12.2019 

року 

Головний 

бухгалтер, 

спеціаліст із 

соціальної 

роботи та 

виконавчий 

комітет 

Місцевий 

бюджет 

за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету в 

межах 

кошторисних 

призначень.   

 

Реалізація 

Програми 

забезпечить 

поліпшення  

стану 

захищеності 

малозабезпечени

х категорій 

населення. 

9 Адресна 

допомога 

найбільш 

вразливим 

верствам 

населення, в 

тому числі 

громадянам, які 

прибувають з 

Автономної 

Республіки 

Крим та м. 

Севастополя 

Передбачити надання адресної 

допомоги на соціально-побутові 

потреби громадянам, які прибули у 

2019 році з Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополя, а також 

переселенців з районів проходження 

бойових дій – 5000 грн. (по 1000 грн. на 

сім’ю) 

 

 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

року 

Головний 

бухгалтер, 

спеціаліст із 

соціальної 

роботи та 

виконавчий 

комітет 

Місцевий 

бюджет 

за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету в 

межах 

кошторисних 

призначень.   

 

Реалізація 

Програми 

забезпечить 

поліпшення  

стану 

захищеності 

малозабезпечени

х категорій 

населення. 

1

0 
Надання 

щомісячної 

Стипендії 

дітям на 

потреби в 

засобах та 

реабілітації  

Забезпечити виплату щомісячної 

стипендії дітям на потреби в 

засобах та реабілітації в сумі 6,0 

тис.грн,( 2,0 тис.грн. + 1,5 тис.грн. + 

2,5 тис.грн.)  

01.03.2019 – 

31.12.2019 

року 

Головний 

бухгалтер, 

спеціаліст 

із 

соціальної 

роботи та 

виконавчий 

комітет 

Місцевий 

бюджет 

за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету в 

межах 

кошторисних 

призначень 

Реалізація 

Програми 

забезпечить 

поліпшення  

стану 

захищеності 

малозабезпече

них категорій 

населення. 



                                                            Додаток  3 
                                                                                                                 до Програми соціального захисту  

                                                                                                                                                     малозабезпечених верств населення 

                   Смолінської селищної ради у 2018-2020р.  

 

 

Ресурсне забезпечення цільової програми 

соціального захисту  малозабезпечених верств населення  Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської 

області у 2018-2020 роках 

  (назва програми)   

 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Усього витрат на 

виконання 

програми 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів, усього тис.грн. 

у тому числі: 

межах 

кошторисних 

призначень 

- - 
межах кошторисних 

призначень 

державний бюджет 

 
- - - - 

обласний бюджет 

 
- - - - 

районний бюджет   -  

 міський, селищний та сільські 

бюджети 

межах 

кошторисних 

призначень 

- - 
межах кошторисних 

призначень 

кошти не бюджетних джерел - - - - 

 

Спеціаліст із соціальної роботи ____________________ Лапшинська О.І. 



 

Додаток  9 
до Програми соціального захисту  

малозабезпечених верств населення 

Смолінської селищної ради у 2018-2020р.  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  порядок надання   матеріальної допомоги 

мешканцям Смолінської об’єднаної територіальної громади для вирішення соціально-побутових 

питань 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про надання одноразової  матеріальної допомоги мешканцям Смолінської  об’єднаної 

територіальної громади (далі - Положення) визначає умови та порядок  вирішення питання щодо 

фінансової  підтримки мешканців громади, які потрапили в скрутні життєві обставини, учасникам 

антитерористичної операції  та членам їх сімей. 

 

  До поняття складна життєва (непередбачувана) ситуація належить: 

- пожежа та інше стихійне лихо, внаслідок якого завдано збитку житлу, майну потерпілого або його 

здоров’ю; 

- аварійні ситуації житлово-комунальної системи, які нанесли великих матеріальних збитків, привели 

до зруйнування чи понівечення майна;  

- дорожньо-транспортні пригоди; 

- обставини, які призвели чи можуть привести до створення загрози безпечної життєдіяльності 

заявника та інших громадян; 

- смерть одного з членів сім’ї;   

- інші непередбачені надзвичайні обставини. 

 

 

1.2. Матеріальна допомога мешканцям Смолінської  об’єднаної територіальної громади надається за 

рахунок коштів місцевого бюджету при наявності відповідного фінансового ресурсу та відповідних 

бюджетних призначень.  

1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової матеріальної допомоги є заява 

громадянина про надання йому (членам його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку складною життєвою 

(непередбачуваною) ситуацією,  на ім’я голови виконавчого комітету Смолінської селищної ради. 

1.4.До членів сім’ї заявника відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов’язки                             (ст. 3 Сімейного кодексу України). 

1.5.Розмір одноразової матеріальної допомоги залежить від рівня забезпеченості сім’ї та надзвичайних 

обставин, які склалися у заявника               (його сім’ї) і визначається виконавчим комітетом Смолінської 

селищної ради в межах 300 грн. до 2000 грн. 

В окремих випадках рішенням виконавчого комітету грошова чи матеріальна допомога  може бути 

збільшена  до двох  мінімальних заробітних плат чи її еквівалент у матеріальному виразі. 

1.6. Матеріальна допомога надається заявнику не частіше одного разу на рік.  

1.7. Матеріальна  допомога надається заявнику  на поховання  громадян , які не зареєстровані в 

Пенсійному фонді та не перебували на обліку в центрі зайнятості. 

1.8. Матеріальна допомога надається   мешканцям, які зареєстровані на території Смолінської громади 

 

2. Порядок  розгляду заяв  мешканців громади щодо надання  матеріальної допомоги 



 2.1. Для отримання одноразової матеріальної допомоги мешканці Смолінської  об’єднаної громади  

надають до виконавчого комітету Смолінської селищної  ради  заяву на ім’я селищного голови. 

2.2. До заяви громадяни додають наступні документи: 

- Заява 

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання; 

- довідка про склад сім’ї; 

- довідка про доходи за останні 6 місяців на кожного члена сім’ї; 

- довідка з центру зайнятості (для непрацюючих працездатних громадян); 

- довідка про пожежу з МНС України (якщо потребує допомоги при пожежі) чи іншій надзвичайній 

ситуації (події); 

- довідка з відповідної служби (газова, РЕМ, комунальні та інші) вразі аварійних ситуацій житлово-

комунальної системи; 

- ксерокопія паспорта (свідоцтва про народження дітей),  ідентифікаційного коду. 

- дані про особистий рахунок заявника в банку. 

- характеристика з місця роботи (в разі наявності такої)  або місця проживання. 

   

До заяви  про виділення  матеріальної допомоги  на поховання   надаються  наступні документи:  

- копія паспорту; 

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

- копія свідоцтва про смерть; 

- довідка про виплату одноразової допомоги на поховання; 

- копія трудової книжки померлого ( у  разі відсутності трудової книжки 

акт  обстеження матеріально – побутових   умов); 

- довідка з Пенсійного фонду про відсутність призначеної пенсії; 

- довідка з центру зайнятості про не перебування особи на обліку; 

- дані про особистий рахунок заявника в банку. 

 

3. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги 

 3.1.Заява про надання матеріальної допомоги приймається та реєструються    згідно затвердженої 

Інструкції з діловодства за зверненнями громадян відповідальною особою з реєстрації вхідної 

документації.  

 3.2. Після розгляду селищним  головою заява  з резолюцією передається  секретарю виконавчого комітету 

Смолінської селищної  ради. 

3.3.Робота, пов’язана з підготовкою документів, проекту  рішення    покладається на секретаря виконавчого 

комітету Смолінської селищної ради.  

3.4. Рішення   щодо надання матеріальної допомоги приймається виконавчим комітетом Смолінської 

селищної  ради. 

3.5. Матеріальна допомога  перераховується на особистий рахунок  заявника   в банку.   

 4. Заключні положення 

4.1.Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на  головного бухгалтера селищної ради. 

 

 Примітки: 

     В окремих випадках, згідно рішення виконавчого комітету, для підтвердження фактів, викладених в 

заяві, від заявника можуть бути затребувані додаткові документи. 

     

 

Спеціаліст із соціальної роботи ____________________ Лапшинська О.І. 

 

 

 

 


