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ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 26  січня  2015 року 

 

Про  програму соціального захисту  

окремих категорій  населення  

Воронізької селищної ради на 2015 рік 

 

Заслухавши проект програми соціального захисту окремих категорій 

окремих категорій  населення Воронізької селищної ради на 2015 рік, 

відповідно п. 22 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 
 

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Програму соціального захисту окремих категорій  населення Воронізької 

селищної ради на 2015 рік затвердити (Програма додається). 

 

2. Організацію виконання програми покласти на виконавчий комітет 

Воронізької селищної ради, контроль за виконанням даного рішення 

покласти на постійну комісію з питань молоді, освіти, культури, спорту, 

торгівлі, охорони здоров’я і соціального захисту населення. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова      В.Ю.Ястребов 

 

 

 

 

 
 



                                                                    

                                                                                             Додаток до рішення  

53 сесії  06  скликання  

від 26 січня 2015 року 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 соціального  захисту  окремих  категорій  населення 

Воронізької селищної ради  на 2015 рік 

 

                                     Загальні        положення. 
         Питання соціального захисту та соціального забезпечення незахищених верст 

населення є надзвичайно актуальними, що зумовлено загальними демографічними 

процесами та характеристиками умов життя громадян. 

Створення умов соціальної захищеності населення, можливість для участі в економічній, 

політичній і соціальних сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають 

можливість вести повноцінній спосіб життя, підтримка сімей в похованні близьких 

(непрацюючих громадян), надання матеріальної допомоги соціально-незахищеним 

верстам населення селища,   жителям  населених пунктів Воронізької селищної ради та 

інше є основною задачею виконавчого комітету селищної ради. 

            Соціальний захист громадян, соціально-незахищених верст населення, задоволення 

соціальних потреб  від селищної ради полягає у наданні грошової допомоги.  

 

                                         Мета   програми . 

         Метою програми є розроблення заходів, спрямованих на забезпечення соціального 

захисту соціально-незахищених верств  населення  територіальної громади  селищної 

ради. 

         Програма розрахована на один рік. Фінансування  програми здійснюється за рахунок 

коштів, передбачених в загальному фонді  селищного бюджету . 

 

                                   Основні завдання  програми. 
Основними завданнями програми є: 

- визначення і задоволення потреб населення селища у соціальній допомозі; 

- організація соціального та інших видів обслуговування; 

- здійснення додаткових заходів із соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та 

малозахищених  верств населення; 

- покращення системи обслуговування самотніх непрацездатних громадян; 

- своєчасне надання соціальної допомоги громадянам, які потребують особливої 

підтримки. 

                      Основні заходи щодо реалізації програми . 
1.Проводити рейди-перевірки умов життя ветеранів війни та праці, а також 

малозабезпечених верств населення з метою обстеження матеріально-побутових умов 

проживання. 

2.Продовжити роботу по виявленню малозабезпечених громадян, які потребують 

постійної допомоги, і визначити форми їх соціального обслуговування. 

3.Здійснювати надання соціальної допомоги на дому самотнім та непрацездатним 

громадянам похилого віку. 

4.Сприяти виділенню матеріальної допомоги громадянам  селища для покращення 

житлово-побутових умов, на лікування, операції та інші потреби. 

                                                      

 

 



 

 

                                                                    Порядок  

реалізації програми соціального захисту окремих категорій населення. 
 

1.Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям 

громадян у випадках передбачених законодавством. 

 

Виплата допомоги на поховання , передбаченої постановою Кабінету Міністрів України 

від 31.01.2007 р. № 99 здійснюється  виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого в розмірі 500 грн. 

Для виплати допомоги на поховання повинні бути подані такі документи : 

- заява особи, що здійснила поховання ; 

- довідка про смерть, видана органами відділу реєстрації актів цивільного стану  

- довідка про місце проживання померлої особи ; 

- документ про те, що померла особа на день смерті не працювала, навчалась чи 

перебувала на обліку як отримувач допомоги на дитину відповідно до Закону України 

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» ;                                                                                                                 

- довідка з центру зайнятості про те, що на обліку в центрі зайнятості померла особа не 

перебувала ; 

- паспорт чи інший документ , що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого 

або особи, яка зобов’язалася поховати померлого; 

Видатки на виплату допомоги на поховання громадянам здійснюються за рішенням 

виконавчого комітету селищної ради в межах асигнувань, передбачених в селищному 

бюджеті . Головним розпорядником цих коштів є селищний голова. 

Відповідальні виконавці: Виконавчий комітет Воронізької селищної ради. 

Термін виконання: 2015 рік  

 

2.Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам на  лікування. 

Одноразова матеріальна допомога на проведення лікування надається за письмовою 

заявою одержувача, за наявності документа, що підтверджує необхідність проведення 

операції чи лікування . 

Розмір допомоги встановлюється в розмірі 400 грн. 

Видатки на виплату допомоги на лікування громадянам здійснюються за рішенням 

виконавчого комітету селищної ради в межах асигнувань, передбачених в селищному 

бюджеті .Головним розпорядником коштів є селищний голова.  

Відповідальні виконавці: Виконавчий комітет Воронізької селищної ради. 

Термін виконання: 2015 рік 

 

3.Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від 

пожежі або негативних природних явищ. 
             Одноразова матеріальна допомога громадянам, які постраждали від пожежі або 

негативних природних явищ, надається за письмовою заявою одержувача, за наявності 

довідки, підтверджуючої факт пожежі, акту обстеження на предмет збитків від пожежі або 

негативних природних явищ  в розмірі до 1000 грн. зі складанням акту обстеження. 

Вищезазначена допомога надається за рішенням виконавчого комітету селищної ради  в 

межах асигнувань, передбачених в селищному бюджеті. Головним розпорядником цих 

коштів є селищний голова. 

Відповідальні виконавці: Виконавчий комітет Воронізької селищної ради. 

Термін виконання  : 2015 рік . 

 



 

4. Одноразові соціальні виплати до свят окремим категоріям населення. 

Відшкодування проводяться згідно рішення виконкому Воронізької селищної ради до 

наступних свят: 

•  До річниці виведення радянських військ з республіки Афганістан; 

•  До річниці Чорнобильської катастрофи ; 

• До дня Перемоги в розмірі 500,00 грн  кожному –інвалідам війни та  УБД ВВВ, яким 

виповнилося 90 і більше років; 

• До Дня захисту дітей ; 

• До дня Селища (друга  субота вересня) ; 

• До міжнародного Дня людей похилого віку ; 

• До міжнародного Дня інваліда ; 

• Інших свят та знаменитих дат, визначених згідно з рішенням виконавчого комітету. 

У витрати на реалізацію цієї програми включаються : 

- видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги до свята ; 

- видатки на придбання подарунків ,листівок та квітів для поздоровлення ; 

- видатки на придбання продуктових наборів ; 

- оплата перевезення в святкові дні окремих категорій населення ; 

- інші видатки, визначені за рішенням виконавчого комітету Воронізької селищної ради. 

Видатки на проведення цих витрат здійснюється за рішенням виконавчого комітету 

селищної ради в межах асигнувань, передбачених в селищному бюджеті .Головним 

розпорядником цих коштів є селищний голова. 

Відповідальні виконавці: Виконавчий комітет Воронізької селищної ради. 

Термін виконання: 2015 рік. 

5.Відшкодування до бюджету  за харчування  дітей  у дитячих дошкільних закладах, 

які звільнені  від батьківської плати згідно  чинного законодавства в сумі  15,0  тис. 

грн. 

6. Одноразові соціальні виплати родинам, члени яких мобілізовані та перебувають в 

зоні  АТО,родинам загиблим учасників АТО та мобілізованих, вимушеним 

переселенцям з Донецької,Луганської областей та АР Крим. 

-надати допомогу родинам загиблих учасників АТО, мобілізованих до ЗС України згідно 

Указів Президента України в сумі 2000,00 грн; 

-надати допомогу родинам,члени яких перебувають  в зоні проведення АТО в сумі 500,00 

грн. з розрахунку на 1 члена родини; 

-надати допомогу вимушеним переселенцям(з реєстрацією місця перебування на території 

Воронізької селищної ради) в сумі  300,00  грн з розрахунку на 1 члена родини; 

Видатки на проведення цих витрат здійснюється за рішенням виконавчого комітету 

селищної ради в межах асигнувань, передбачених в селищному бюджеті. Головним 

розпорядником цих коштів є селищний голова. 

Відповідальні виконавці: Виконавчий комітет Воронізької селищної ради. 

Термін виконання: 2015 рік. 

 

Секретар ради                                    Т.А.Симотка 

 

 

 

 


