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Програма соціального захисту населення
на території населених пунктів
Введенської селищної ради на 2019 piк
І. Загальні положення
Програма соціального захисту населення Введенської селищної ради на 2019 рік (далі
Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про
поліпшення матеріального стану інвалідів війни», «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про місцеве
самоврядування в Україні», згідно Положення про надання одноразової грошової
матеріальної допомоги громадянам, які проживають на території населених пунктів
Введенської селищної ради, затвердженого XVI сесієй VII скликання Введенської
селищної ради від 9 лютого 2017 року.
Прийняття даної програми надасть можливість вирішити невідкладні питання
матеріального, медичного, соціально - побутового, культурного обслуговування,
організаційно - правового та інформаційного забезпечення малозабезпечених громадян.
В основу Програми покладено принцип взаємодії селищної ради з територіальною
громадою, забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого
самоврядування, заохочення представників громадськості до участі в розв’язанні проблем
громади.
ІІ. Мета та основні завдання
Метою програми є ефективне та прозоре використання коштів селищного бюджету, що
спрямовуються на фінансову підтримку мешканців, що потребують лікування хронічних
та (або) важких захворювань (зокрема: онкологічних захворювань, аутоімунних
системних захворювань, генетичних хвороб та вроджених вад,) а також інших хвороб,
лікування яких призводить до суттєвого погіршення матеріального стану родини.
Наданню матеріальної допомоги учасникам бойових дій та ветеранам, воїнам-афганцям.
Самотнім людям похилого віку. Іншим пільговим категоріям населення, які потребують
підтримки.
Основними завданнями програми є створення додаткових організаційних, фінансових і
матеріально-технічних умов для виконання мети програми.
Разова матеріальна допомога надається громадянам, які постійно проживають або
зареєстровані на території Введенської селищної ради та її потребують.
Порядок надання матеріальної допомоги визначається Положенням про надання
матеріальної допомоги, затвердженого на XVI сесії VII скликання від 9 лютого 2016 року.
ІІІ. Очікуванні результати

-

Реалізація програми сприятиме:
забезпеченню фінансової підтримки пільгової категорії населення;
підвищення рівня взаємодопомоги серед населення;
підвищенню ролі селищної ради у громадському, суспільному та політичному
житті громади;
вдосконалення взаємодії селищної ради з суб’єктами господарювання,
об’єднаннями громадян та населенням громади;
активізації роботи щодо консолідації громадськості для вирішення питань
місцевого значення в межах Конституції і Законів України;
IV. Програмнi заходи

- Інформування населення щодо змін у законодавстві стосовно підтримки пільгових
категорій громадян;
- Органiзацiя та проведення благодійних акцій та заходів;
- Надання матерiальної допомоги.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми.
Види адресної допомоги

Максимальний розмір допомоги

Одноразова матеріальна допомога на лікування
онкохворого
Одноразова матеріальна допомога на лікування по
життєво-важливим показникам тяжко хворим
малозабезпеченим громадянам та інвалідам, які
потребують лікування
Одноразова матеріальна допомога погорільцям
Одноразова матеріальна допомога учасникам АТО
Оплата ритуальних послуг на поховання
малозабезпечених громадян та загиблих військових
під час проведення АТО

5000 грн

Одноразова матеріальна допомога ліквідаторам
ЧАЕС, та воїнам-інтернаціоналістам

500 грн

3000 грн

2000 грн
1000 грн
2000 грн

В окремих випадках рада може збільшити суму матеріальної допомоги.
V. Прогнозні розрахунки витрат на реалізацію заходів Програми соціального захисту
населення Введенської селищної ради на 2019 рік
Термін виконання (роки)
Селищний бюджет, тис.грн
2019 рік

30,000 грн

VI. Фінансування Програми.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших
джерел відповідно до законодавства.
VII. Порядок надання разової матеріальної допомоги.
7.1.Матеріальна допомога надається мешканцям Введенської селищної ради відповідно до
поданої ними заяви та затверджується рішенням сесії селищної ради:

7.2. Перелік необхідніх документів наявний в Положенні про надання одноразової
грошової матеріальної допомоги громадянам, які проживають на території села.
7.3. У заяві про надання допомоги зазначається: прізвище, ім’я, по-батькові та рік
народження заявника, місце проживання, складні життєві обставини, якими заявник
обґрунтовує потребу у наданні йому матеріальної допомоги, дата подання заяви та підпис.
Заява реєструється в журналі звернень громадян, розглядається депутатською комісією
ради з питань планування, благоустрою, бюджету, фінансів та будівництва та вносить
пропозиції про надання матеріальної допомоги.
7.4. Остаточне рішення про надання матеріальної допомоги приймає сесія Введенської
селищної ради.
VIII. Механізм одержання грошової допомоги.
8.1. Згідно рішення сесії Введенської селищної ради про надання матеріальної допомоги
бухгалтерія селищної ради виплачує допомогу згідно прийнятому бюджету.

