МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 390

Про затвердження районної програми соціального
захисту малозабезпечених верств населення на 2020 рік
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши матеріали подані Маловисківською районною державною
адміністрацією та враховуючи рішення спільного засідання постійних комісій районної ради з
питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності, з питань діяльності ради, запобігання та
протидії корупції і з соціальних та гуманітарних питань від 10 грудня 2019 року № 365/134/51,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити районну програму соціального захисту малозабезпечених верств населення
на 2020 рік (далі – Програма), що додається.
2.Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з
соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Маловисківської
районної ради
від 13 грудня 2019 року № 390

РАЙОННА ПРОГРАМА
соціального захисту малозабезпечених верств населення
Маловисківського району на 2020 рік
І. Загальні положення
Станом на 1 жовтня 2019 року на території Маловисківського району проживає 1230 осіб
пільгових категорій, які потребують соціального захисту та підтримки з боку державних
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. До вищевказаних громадян належать
особи, які є ветеранами Великої Вітчизняної війни, діти війни, інваліди загального
захворювання, інваліди дитинства та діти-інваліди, ветерани праці, багатодітні сім»ї, одинокі
матері.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася кількість осіб, які
прибувають з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також переселенців з районів
проходження бойових дій в зоні АТО, ООС. Необхідність прийняття даної Програми виникла у
зв´язку з тим, що питання соціального захисту населення є приоритетним напрямком діяльності
нашої держави та з метою подальшого поліпшення стану соціального захисту населення
району, всебічне охоплення турботою громадян зазначених категорій, забезпечення їх прав на
соціальний захист, надання їм матеріальної допомоги.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Соціальний захист населення на території Маловисківського району у 2020 році 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;
надання матеріальної допомоги громадянам району до Міжнародного дня осіб похилого віку та
Міжнародного дня інвалідів;
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.
ІІІ. Заходи щодо реалізації Програми
1. Передбачити в районному бюджеті на 2020 рік видатки на загальну суму 71092 грн.,
для надання одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань
малозабезпеченим громадянам району, відповідно до порядку надання одноразової матеріальної
допомоги окремим категоріям громадян, малозабезпеченим родинам або
громадянам
Маловисківського району, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, проживають та
зареєстровані на території району затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації
№ 212-р від 04.09.2019 року..
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
Протягом року
2. Надати матеріальну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги –
9 000 грн. (3 особам по 3 000 гривень кожному), згідно додатку 4, та 10 000 грн. для проведення
заходів до 9 Травня; малозабезпеченим громадянам, в тому числі пенсіонерам, ветеранам праці
до Міжнародного дня осіб похилого віку – 22500 грн. (75 особам по 300 гривень кожному) та
5000 грн. для проведення заходів; інвалідам різних категорій до Міжнародного дня інвалідів –
40 000 грн. (100 особам по 400 гривень кожному) та 6 000 грн. для проведення заходів; всього –
93858 грн.
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
Квітень, вересень, листопад 2020 року
3. За рахунок коштів районного бюджету забезпечити виплату щомісячної стипендії
інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше, всього на
загальну суму 18280 грн. (3 х500 х 12), згідно додатку 5.
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
Протягом року
4. 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 450 грн. на квартал кожному інваліду, згідно
додатку 6. Всього на загальну суму 7312 грн. (4 х 450 х 4).
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
Щокварталу
5. 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 12795 грн. (7х 150 х 12). згідно додатку 7.
Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації
Протягом року
6. Передбачити за рахунок коштів районного бюджету надання адресної допомоги на
соціально-побутові потреби громадянам, які прибувають з Автономної Республіки Крим та м.
Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових дій в розмірі 1000 грн. на
сім»ю, на суму 10 156 грн.
ІV. Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми
Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету – на
загальну суму 213493 грн.
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.
VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію роботи по виконанню Програми здійснює управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
Контроль за ходом виконання та реалізацію заходів Програми Здійснюється
райдержадміністрацією та районною радою.
Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації до 5 числа
місяця, наступного за звітним роком, надає інформацію Маловисківській районній раді на
розгляд постійної комісії районної ради з соціальних та гуманітарних питань.
__________________________________________

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми соціального захисту малозабезпечених верств
населення Маловисківського району у 2020 році
1
2
3

4
5
6
7
8
8.1
9

10

11

Програма затверджена:

Рішення районної ради від 13 грудня 2019
року №390
Ініціатор розроблення Програми
Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
Дата, номер і назва розпорядження Розпорядження голови райдержадміністрації
голови
райдержадміністрації
про «Про
розробку
районної
програми
розроблення Програми
соціального
захисту
малозабезпечених
верств населення Маловисківського району
у 2019 році» від 18 жовтня 2019 року
№250-р
Розробник Програми
Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець Програми
Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
Учасники Програми
Терміни реалізації Програми
01.01.2020 - 31.12.2020 року
Етапи виконання Програми ( для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів
необхідний для реалізації Програми,
213493 грн.
усього, у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
213493 грн.
кошти місцевих бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування програми Районний бюджет
______________________________________________

Додаток 2
до Програми
Напрями реалізації та заходи районної програми
соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківського району у 2020 році
№
з
/
п
1

Назва напряму Перелік заходів програми
реалізації
(пріоритетні
завдання)
2
3

1
.

Надання
матеріальної
допомоги
ветеранам
Великої
Вітчизняної
війни з нагоди
Дня Перемоги
та
Дня
ветерана;
надання
матеріальної
допомоги
громадянам
району
до
Міжнародного
дня
осіб
похилого віку
та
Міжнародного
дня інвалідів;
надання
фінансової

Термін
виконання
заходу
4

Виконавці

5

Джерела
Орієнтовані
Очікуваний
фінансування обсяги
результат
фінансування
(вартість)грн.
6
7
8

Передбачити в районному бюджеті 01.01.2020 по Управління
на 2020 рік видатки на загальну 31.12.2020
соціально- Районний
суму 71092 грн., для надання року
го захисту бюджет
одноразової матеріальної допомоги
населення
для
вирішення
соціально–
Маловисків
побутових
питань
ської
малозабезпеченим
громадянам
райдержадрайону.
міністрації
Надати
матеріальну
допомогу
ветеранам Великої Вітчизняної
війни до Дня Перемоги – 9 000 грн.
(3 особам по 3000 гривень
кожному), згідно додатку 4 та
10 000 грн. для проведення заходів
до 9 Травня; малозабезпеченим
громадянам,
в
тому
числі
пенсіонерам, ветеранам праці до
Міжнародного дня осіб похилого
віку – 22500 грн. (75 особам по 300
гривень кожному) та 5 000 грн. для
проведення
заходів;
інвалідам
різних категорій до Міжнародного

Районний
бюджет

71092 грн.

93858 грн.

Реалізація
Програми
забезпечить
поліпшення
стану
захищеності
малозабезпече
них категорій
населення
району
Реалізація
Програми
забезпечить
поліпшення
стану
захищеності
малозабезпече
них категорій
населення
району

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

дня інвалідів – 40 000 грн. (100
особам по 400 гривень кожному),
та 6000 грн. для проведення заходів,
всього – 92500 грн. Поштовий збір
1358 грн., всього на загальну суму –
93858 грн.
Забезпечити
виплату щомісячної
стипендії інвалідам війни та
учасникам бойових дій, яким
виповнилося 90 років і більше,
всього 18 000 грн., згідно додатку 5.
Поштовий збір 280 грн., всього на
загальну суму 18280 грн.

Районний
бюджет

18280 грн.

Передбачити кошти
інвалідам
загального захворювання та з
дитинства по зору І групи з оплати
за користування комунальними
послугами по 300 грн. на квартал
кожному інваліду, згідно додатку 6
на загальну суму
7200 грн.,
Поштовий збір 112 грн., всього на
загальну суму 7312 грн.

Районний
бюджет

7312 грн.

Передбачити кошти на оплату
користування
послуг
до
телефонного зв´язку, глобальної
інформаційної системи Інтернет на
пільгових засадах інвалідам 1
групи, які пересуваються на
інвалідних візках на загальну суму
12600 грн. згідно додатку 7
Поштовий збір 195 грн. Всього

Районний
бюджет

12795 грн.

Реалізація
Програми
забезпечить
поліпшення
стану
захищеності
малозабезпече
них категорій
населення
району
Реалізація
Програми
забезпечить
поліпшення
стану
захищеності
малозабезпече
них категорій
населення
району
Реалізація
Програми
забезпечить
поліпшення
стану
захищеності
малозабезпече
них категорій

населення
району.

12795 грн.
Передбачити за рахунок коштів
районного
бюджету
надання
адресної допомоги на соціальнопобутові потреби громадянам, які
прибувають
з
Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя,
а також переселенців з районів
проходження бойових дій в розмірі
1000 грн. на сім»ю, всього коштів 10156 грн.

Загальний обсяг фінансового
ресурсу
______________________________________________________

Районний
бюджет

10156 грн.

213493 грн.

Реалізація
Програми
забезпечить
поліпшення
стану
захищеності
малозабезпече
них категорій
населення
району

Додаток 3
до Програми
Ресурсне забезпечення районної цільової програми
Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківського району у 2020 році
Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання програми

(назва програми)
Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання
програми

2019 рік
2

3

213493

213493

-

-

обласний бюджет

-

-

районний бюджет

213493

213493

міський, селищний та сільські
бюджети

-

-

кошти не бюджетних джерел

-

-

1
Обсяг ресурсів, усього грн.
у тому числі:
державний бюджет

____________________________________________________

Додаток 4
до Програми

Дані про ветеранів Великої Вітчизняної війни
та надання їм матеріальної допомоги до Дня Перемоги
№
з/п
1.
2.
3.

Прізвище, ім’я, по-батькові
Кравченко Микола Данилович
Шатьоха Дмитро Васильович
Юрін Олександр Дмитрович

Місце проживання
вул.Степова, 48, с.Розсохуватка
вул.Чкалова, 10-а, с.Хмельове
с.Копанки

_____________________________________________________

Додаток 5
до Програми
Дані про чисельність інвалідів війни та учасників бойових дій, яким
виповнилося 90 років і більше та які досягнуть 90-річного віку в 2020 році
№
п/п
1
2
5

Прізвище, ім’я, побатькові,
Шатьоха Дмитро
Васильович
Кравченко Микола
Данилович
Юрін Олександр
Дмитрович

Дата
народження
27.09.1926
27.12.1927
05.12.1927

Місце проживання
вул.Чкалова, 10-а,
с.Хмельове
вул. Степова, 48
с. Розсохуватка
с. Копанки

Статус ветерана
війни
Учасник бойових
дій
Учасник бойових
дій
Учасник бойових
дій

__________________________________________________

Додаток 6
до Програми
Дані про інвалідів по зору, яким відповідно до районної програми виплачується
компенсація на житлово-комунальні послуги у 2020 році
№
Прізвище, ім’я, по
п/п
батькові
1
Шалагін Микола
Володимирович
2
Тарахтун Сергій
Дмитрович
3
Канащук Олександр
Миколайович
4
Чередій Максим
Сергійович

Рік
народження
1984
1970
1964
1994

Адреса
с. Лозуватка, 26230
вул. Челюскіна, 35,
с.Злинка
вул. Молодіжна
с. Плетений Ташлик

с. Плетений Ташлик
(Первомайськ) вул. Мічуріна

_______________________________________

Група
інвалідності
І група
І група
І група
І група

Додаток 7
до Програми
Дані про чисельність інвалідів І групи, які користуються мережею Інтернет
та пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації у 2020 році
№
п/п
1
2
3
4
5
6.
7.

Прізвище, ім’я, по –
батькові
Михайлик Анатолій
Борисович
Луньов Сергій
Миколайович
Науменко Людмила
Анатоліївна
Мироненко
Валентина Петрівна
Козаченко Олександр
Петрович
Головецький Віталій
Євгенійович
Нестеренко Олег
Юрійович

Дата
народження
13.03.1967

Місце проживання

Статус особи

с. Хмельове

Інвалід І групи

15.03.1973

с. Велика Виска

Інвалід ІІ групи

16.02.1984

Інвалід І групи

02.07.1967

пров. Привокзальний, 48,
с. Злинка
с. Мануйлівка

30.07.1981

с. Копанки

Інвалід І групи

02.11.1967

с. Велика Виска вул.
Поштова,38
с. Злинка вул.
Першртравнева, 114

Інвалід І групи

12.01.1986

__________________________________________________

Інвалід І групи

Інвалід І групи

