
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ
СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 22.12.2017 № 05
с. Миколаївка
Про затвердження Місцевої програми 
соціального захисту населення Миколаївської 
сільської ради Миколаївської територіальної
громади на 2018 роки. 

Відповідно до Закону України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні», ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». постанови КМУ від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку 
надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпечення її проведення», від 16.12.1015 р. № 1094 «Про затвердження комплексної 
державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України 
та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України», з метою 
забезпечення соціальної і матеріальної допомоги пільговій категорії населення сільської 
ради, надання соціальної та матеріальної допомоги сім‘ям, члени яких призвані на військову 
службу в період проведення антитерористичної операції до моменту їх демобілізації та 
особам, які опинились в екстремальній ситуації в зв’язку з тяжкою довготривалою хворобою,
раптовим важким матеріально-побутовим становищем, пожежею, тощо Миколаївська 
сільська рада вирішила:

1. Затвердити Місцеву програму соціального захисту населення Миколаївської сільської 
ради Миколаївської територіальної громади на 2018 роки. (додається 1 додається).

2. Затвердити Положення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги
громадянам Миколаївської сільської ради сільської ради (додаток 2 додається).

3. Рекомендувати трудовим колективам підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності та приватним підприємцям, які працюють на території сільської ради, 
здійснити організаційно-практичні заходи щодо забезпечення виконання показників і 
завдань Програми, досягнення якісних зрушень у соціальному забезпеченні пільгових 
категорій населення  території сільської ради.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 
з питань охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, 
соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.

5. Рішення сорок четвертої позачергової сесії Миколаївської сільської ради шостого 
скликання від 14.02.2017 року «Про затвердження Місцевої програми соціального 
захисту населення сільської ради на 2017-2018 роки» вважати таким, що втратило 
чинність. 



Сільський голова С.В. Самотой

Додаток 1
до рішення четвертої сесії восьмого
скликання Миколаївської сільської 
ради від 14.02.2017  року № 04

Місцева програма соціального захисту населення

Миколаївської сільської ради Миколаївської територіальної 

громади на 2017-2018 роки

с. Миколаївка



1. Паспорт Місцевої програми соціального захисту населення
сільської ради сільської територіальної громади на 2017-2018 роки (далі - Програма).

1.

Ініціатор розроблення Програми

постійна комісія сільської ради з питань 
охорони прав людини, законності, депутатської
діяльності та етики, соціального захисту 
населення, освіти, охорони здоров’я, культури, 
молоді та спорту

2. Розробник Програми постійна комісія сільської ради з питань 
охорони прав людини, законності, депутатської
діяльності та етики, соціального захисту 
населення, освіти, охорони здоров’я, культури, 
молоді та спорту

3 Співрозробники Програми постійна комісія з питань самоврядування, 
соціально-економічного розвитку громади, 
планування бюджету, фінансів, 
підприємництва та торгівлі та постійна комісія 
з питань охорони прав людини, законності, 
депутатської діяльності та етики, соціального 
захисту населення, освіти, охорони здоров‘я, 
культури, молоді та спорту

4. Відповідальний виконавець 
Програми

постійна комісія сільської ради з питань 
охорони прав людини, законності, депутатської
діяльності та етики, соціального захисту 
населення, освіти, охорони здоров’я, культури, 
молоді та спорту

5. Учасники Програми Миколаївська сільська рада та її виконавчий 
комітет

6. Термін реалізації Програми 2017 – 2018 роки

7. Перелік бюджетів, що беруть участь 
у виконанні Програми

Сільський бюджет та залучені кошти.

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього

200,00 тис. грн.

2. Загальна частина.
Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину гарантований 

Конституцією України.
Місцева  програма «Соціального захисту населення Миколаївської сільської ради 

Миколаївської сільської територіальної громади на 2017-2018 роки» (далі – Програма) 
підготовлена постійною комісією сільської ради з питань охорони прав людини, законності, 
депутатської діяльності та етики, соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, 
культури, молоді та спорту, відповідно до Законів України від 21.03.1991 № 875-XII «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні».
постанови КМУ від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу 
учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 



цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення 
її проведення», від 16.12.1015 р. № 1094 «Про затвердження комплексної державної програми
щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України та районів 
проведення антитерористичної операції в інші регіони України».

Програма сформована постійною комісією на підставі пропозицій та зауважень 
депутатів, уповноваженої особи по роботі з пільговою категорією населення,  соціальних 
робітників на території сільської ради, громадськості  села, діяльність яких спрямована на 
підвищення соціального захисту пільгової категорії населення.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових коштів, 
виходячи з фінансових можливостей бюджету міста, а також залучення благодійних внесків 
та гуманітарної допомоги.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.
 Для відновлення фізичного та соціального статусу пільгової категорії населення на 

державному рівні прийнято ряд законодавчих та нормативних актів, які регламентують 
соціальну підтримку зазначеної категорії населення (медичне, соціальне обслуговування, 
забезпечення надання реабілітаційних послуг з відновлення та підтримки їх здоров’я). 
Заходами виконавчого комітету сільської ради забезпечується стале функціонування 
державної системи соціального та медичного обслуговування зазначених категорій населення
за місцем їх реєстрації та постійного проживання.

Реальна соціально-економічна ситуація сьогодення в країні, внаслідок якої значна 
кількість пільгової категорії населення перебуває за межею малозабезпеченості сприяє 
необхідності збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що дозволять реально 
підтримати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців території сільської 
ради  в умовах удосконалення законодавства з надання соціальних пільг та переваг.

3. Мета Програми.
Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке 

зареєстроване (проживає)  на території сільської ради, підвищення життєвого рівня громадян.
Мета Програми полягає у створенні умов для реабілітації та інтеграції в суспільство 

осіб з обмеженими фізичними можливостями, соціального захисту всіх пільгових категорій 
населення, осіб, які потрапили  в складні екстремальні життєві обставини.

Вирішення проблем матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, 
культурного обслуговування жителів територіальної громади із залученням до 
співробітництва громадськості щодо здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання
адресної соціальної, фінансової, соціально-правової підтримки незахищених верств 
населення, осіб мобілізованих на військову службу в період проведення антитерористичної 
операції до моменту їх демобілізації та їх сімей, сім‘ї загиблого на сході України воїна, 
громадян, які переселилися з окупованої території та районів проведення антитерористичної 
операції на територію сільської ради. їх трудової та медичної реабілітації, сприяння у 
задоволенні та забезпеченні соціальних і матеріальних потреб особам, які опинилися в 
складній екстремальній життєвій ситуації у зв‘язку, а саме: довготривалою і тяжкою 
хворобою (не хронічні захворювання), тривалим вартісним лікуванням, раптовим тяжким 
матеріально-побутовим становищем, раптовою смертю рідних, пожежею, стихійним лихом 
тощо, шляхом надання цільової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 
залучених коштів.

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

Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України 
за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів інших джерел, не заборонених 
законодавством України.

Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:
- забезпечення матеріальної та соціальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам

шляхом покращення їх медичного та соціального обслуговування;



- забезпечення доступу інвалідів до об’єктів соціальної сфери,  а також, з 
урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів,  до 
освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;

- забезпечення доступності дітей-інвалідів до навчання в шкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах; 

- залучення інвалідів до трудової діяльності;
- залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і 

задоволенні потреб інвалідів, поліпшення умов їх життєдіяльності;
- підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, 

формування поваги до їх прав, особистості та гідності;
- надання матеріальної та соціальної допомоги сім’ям військовослужбовців,  

жителів сільської ради, мобілізованих на військову службу в період проведення
антитерористичної операції до моменту їх демобілізації, військовослужбовцям,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 
також брали участь в антитерористичній операції ;

- надання всебічної допомоги сім‘ї загиблого військовослужбовця;
- забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в 

екстремальній ситуації у зв‘язку з довготривалою і тяжкою хворобою, раптове 
важке матеріально-побутове становище, раптова смерть рідних, пожежа, 
підтоплення, стихійне лихо тощо; 

- соціальна та матеріальна підтримка громадян, які переселилися з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції на територію Миколаївської сільської ради.

Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: 
- особи з обмеженими фізичними можливостями, сім’ї військовослужбовців, які 

проходять військову службу в період проведення антитерористичної операції в країні та їх 
сім‘ї, учасники бойових дій, сім‘ї загиблих військовослужбовців, сім‘ї дітей-інвалідів, 
громадяни, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів 
проведення АТО на територію Миколаївської сільської ради, особи, які опинилися в 
екстреній ситуації у зв‘язку з довготривалою і тяжкою хворобою, раптове важке матеріально-
побутове становище, раптова смерть рідних, пожежа, підтоплення, стихійне лихо тощо.

Особи, на яких поширюється Програма повинні буди зареєстрованими на території 
Миколаївської сільської ради Миколаївської сільської територіальної громади.

Пріоритетні завдання:
- створення умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до

всіх видів послуг (освітніх, медичних, соціальних, культурно-масових тощо);
- створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної 

інфраструктури осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- соціально – матеріальна підтримка сімей, особи, яких мобілізовані на 

військову службу в період проведення антитерористичної операції до моменту їх 
демобілізації; 

- всебічна допомога сім‘ї загиблого на сході країни військовослужбовця;
- соціальна і матеріальна допомога особам, які опинилися в екстреній ситуації у 

зв‘язку з довготривалою і тяжкою хворобою, раптове важке матеріально-побутове становище,
раптова смерть рідних, пожежа, підтоплення, стихійне лихо тощо;

- соціальна і матеріальна допомога особам, які переселилися з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на 
територію Миколаївської сільської ради, які мають довідку про зареєстроване місце 
проживання на території сільської ради. 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:

- створення умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до 
всіх видів освітніх послуг;

- створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної 
інфраструктури осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- підвищення рівня матеріального забезпечення осіб з обмеженими фізичними 



можливостями, інвалідів війни та учасників бойових дій, сімей загиблих учасників бойових 
дій, громадян похилого віку, яким виповнилося 100 і більше років, сім‘ям, члени яких 
померли не досягнувши пенсійного віку (ст.3 Сімейного кодексу України), які  та інших верст
населення, які потребують термінової матеріальної і соціальної допомоги.

6. Координація та контроль за ходом реалізації Програми
Організація виконання Програми здійснюється постійною комісією сільської ради з 

питань охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, соціального 
захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту за участю:

- фінансового управління Миколаївської сільської ради;
- відділу освіти. Молоді та спорту Миколаївської сільської ради;
- загальним відділом Миколаївської сільської ради;
- відділом культури та роботи з молоддю Миколаївської сільської ради;
- виконавчим комітетом Миколаївської сільської ради.

Сільська рада  щороку заслуховує звіт про хід виконання Програми на пленарних 
засіданнях.

7. Фінансове забезпечення виконання Програми
та очікувані  результати.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься  за рахунок 
коштів місцевого бюджету (за умови перевиконання дохідної частини бюджету)  з 
урахуванням  реальних можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, 
передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення, а також із залученням інших 
джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Видатки на виконання заходів Програми соціального захисту населення Миколаївської
сільської ради Миколаївської сільської територіальної громади на 2017-2018 роки (за умови 
перевиконання дохідної частини бюджету) щорічно передбачатимуться при формуванні 
показників місцевого бюджету, виходячи з реальних можливостей

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних 
внесків та гуманітарної допомоги.

Виконання заходів Програми дасть змогу посилити соціальний захист пільгових 
категорій населення території сільської ради.

Додаток 1 
до Програми 

Ресурсне забезпечення Програми, грн.
Обсяг коштів, що 
пропонується залучити на 
виконання Програми

Роки виконання Усього витрат на 
виконання Програми2017 рік 2018  рік

Обсяги ресурсів:
Місцевий бюджет –
Залучені кошти - 

100000,00
100000,00

100000,00
100000.00

200000,00
200000,00

Всього 200000,00 200000,00 400000,00

Секретар сільської ради В.В. Непийвода

Додаток 2 



до рішення четвертої сесії восьмого
скликання Миколаївської сільської 
ради від 14.02.2017  року № 04

ПОЛОЖЕННЯ
про надання одноразової адресної матеріальної допомоги

громадянам Миколаївської сільської ради

Розділ 1. Загальні положення
1.1.  Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової адресної матеріальної 

допомоги (далі – матеріальна допомога) громадянам Миколаївської сільської ради 
Миколаївської сільської територіальної громади.

1.2.  Матеріальна допомога надається жителям території Миколаївської сільської ради, які 
у зв’язку із раптовим скрутним матеріальним становищем потребують коштів на 
реабілітацію, лікування, оздоровлення та покращення житлово-побутових умов, які 
опинилися в раптових складних життєвих обставинах, членам територіальної громади, 
що зареєстровані на території  сільської ради.

1.3.  Матеріальна допомога надається за рахунок коштів сільського бюджету та залучених 
коштів.

1.4.  Підставою щодо надання матеріальної допомоги є  письмове звернення (заява) 
громадянина чи члена його сім‘ї до сільського голови. 

1.5.  До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 
побутом, мають взаємні права та обов’язки (стаття 3 Сімейного кодексу України).

Розділ 2. Умови використання коштів. 
2.1. Кошти, що виділяються на виплату матеріальної допомоги жителям сільської ради, яким 

виповнилось 100 і більше років, згідно рішення сесії сільської ради виплачуються 
шляхом перерахування їх на розрахункові  рахунки одержувачів, відкриті в банках або 
через поштові відділення зв’язку.

2.2. Кошти, що виділяються для надання допомоги сім’ям, що виховують дітей-інвалідів, та 
дітей-сиріт, використовуються для надання матеріальної допомоги згідно рішення сесії 
сільської ради та  шляхом перерахування на рахунки громадських організацій або 
юридичних чи фізичних осіб за товари чи  послуги.

2.3. Щомісячна матеріальна допомога родинам, які втратили членів сім’ї під час проведення  
       АТО, виплачується відповідно до рішення сесії сільської ради. 
2.4. Матеріальна грошова допомога надається громадянам одноразово протягом року за 
рішенням сесії сільської ради.

Одноразова грошова допомога виплачується на підставі:
- особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по 

батькові заявника, його адреса, реквізити рахунку в банку, на який 
перераховується допомога та мотиви звернення;

- заява на згоду обробки своїх персональних даних;
- довідки про склад сім’ї;
- копії паспорта заявника (чи документа, що засвідчує особу);
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника. Для 

громадян, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 
ідентифікаційного номера – копію про особливу відмітку в паспорті;

- документи, які підтверджують приналежність заявника до пільгової категорії 
населення;

- довідки про доходи заявника за останні 3  місяці;
- довідки про доходи усіх членів сім'ї за попередні 3 місяці;
- довідка з центру зайнятості;
- довідка про розмір пенсії з доплатами;
- довідку про розмір нарахованої державної соціальної допомоги;
- довідку про аліменти;
- довідку про наявність чи відсутність земельного паю у заявника та 



членів його сім‘ї;
- відповідного медичного документу або його копії, який дійсний на момент 

звернення (строк дії довідки до 6 місяців).
- довідки з лікувального закладу про необхідність лікування;
- акту пожежної частини про пожежу, яка сталася;
- на відшкодування шкоди, яка заподіяна стихійним лихом – на підставі подання 

виконавчого комітету сільської ради.
- додатково - акту обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника

(форма додається).
При розгляді питання щодо надання та розміру одноразової адресної грошової 

допомоги враховується сукупний доход сім'ї, членами якої є особи, які спільно проживають, 
пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (ст.3 Сімейного кодексу 
України), тяжкість хвороби, тривалість та вартість лікування, сума завданих збитків.

Одноразова грошова допомога надається громадянам, які потрапили в тяжку життєву 
екстремальну ситуацію та які зареєстровані в населених пунктах Миколаївської сільської 
ради Сумського району:

- громадянам на проведення складних операцій;
- особам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування;
- особам, які потерпіли від наслідків пожежі;
- особам, які потерпіли від стихійного лиха;
- особам, члени сімей яких залучені до участі в антитерористичної операції;
- особам, які перебувають в складних життєвих  умовах, та інших виняткових 

випадках;
- допомога на поховання члена сім‘ї.

До визначення «екстремальна ситуація» підлягає:
1. Пожежа та інше стихійне лихо, внаслідок якого заподіяно, за визначенням комісії, 

значної шкоди майну потерпілих чи їх здоров‘ю.
2. Тяжка або впродовж тривалого періоду хвороба, оперативне лікування, які потребують

значних фінансових витрат чи від‘їзду на лікування до іншого міста (держави).
3. Смерть працездатної особи з приводу нещасного випадку або раптово, яка не мала 

постійного доходу (з поважної причини) або сім‘я якої знаходиться у край тяжкому 
матеріальному становищі.

4. Інші непередбачені надзвичайні обставини за рішенням комісії.
 

2.5.  Кошти, що виділяються на виплату одноразової матеріальної допомоги родинам, у 
яких загинули члени сім’ї під час проведення АТО, виплачуються на підставі:

- заяви представника родини загиблого члена сім’ї на ім’я сільського голови або 
особи, що її заміняє;

- ксерокопії паспорта та ідентифікаційного номера члена сім»ї загиблого;
- довідки про склад сім’ї;
- копії свідоцтва про смерть;
- копії лікарського свідоцтва про смерть.

2.6.  Кошти, що виділяються на виплату матеріальної допомоги пораненим  особам, що 
приймали участь в  АТО, виплачуються на підставі:

- заяви пораненої особи або члена сім’ї пораненого на ім’я голови 
райдержадміністрації або особи, що її заміняє;

- ксерокопії паспорта та ідентифікаційного номера пораненого або члена сім’ї;
- довідки  з лікувального закладу про характер ушкодження, що отримане під час

проведення антитерористичної операції.
2.7.  Кошти, що виділяються на виплату матеріальної допомоги  на лікування  особам,  які 

приймали участь в АТО, виплачуються на підставі:
- заяви особи, що потребує лікування або члена сім’ї на ім’я голови 

райдержадміністрації  або особи, що її заміняє;
- ксерокопії паспорта та ідентифікаційного номера особи, що потребує лікування

 або члена сім»ї;
- довідки  з лікувального закладу про проходження курсу лікування.



Розділ 3. Порядок надання матеріальної допомоги.
3.1. Питання про надання матеріальної допомоги  розглядається на сесії сільської ради.
3.2. Сума на отримання матеріальної допомоги визначається депутатами сільської ради на 

засіданні постійної комісії на основі обґрунтованих підстав та документів.
3.3. Матеріальна допомога надається за умови настання  екстремальних ситуацій.
3.4. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, 

враховуючи рівень забезпечення сім’ї,  при наявності коштів вільного залишку 
сільського бюджету та повного забезпечення захищених статей. Матеріальна допомога 
виділяється у грошовому вигляді.

3.5. В окремих випадках допомога може надаватися громадянам, які раптово опинилися 
       в складних життєвих екстремальних обставинах, при наявності аргументованих 
       документів (квитанції про оплату операції на суму більшу від 1000 гривень, акт 
       відповідних органів про пожежу, пограбування тощо).
3.6. Матеріальна допомога на поховання у розмірі 500,00 гривень надається одноразово 

одному із членів сім‘ї померлого згідно ст.3 Сімейного кодексу України, на особу, яка 
померла і не досягла пенсійного віку, за пред‘явленням свідоцтва про смерть,  
документа, що підтверджує родинні відносини, паспорта та заяви громадянина, який 
звернувся за допомогою, у розмірі 500,00 гривень.

3.7. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік (в окремих 
       випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге).

Розділ 4. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги.
4.1. Робота, пов’язана з підготовкою проектів рішення  сільської ради про виділення 
       коштів, повідомлення заявника про відмову в наданні допомоги громадянам, які    
       звертаються за матеріальною допомогою про виплату матеріальної допомоги 
       покладається на постійну комісію сільської ради з питань охорони прав людини, 
       законності, депутатської діяльності та етики, соціального захисту населення, освіти, 
       охорони здоров’я, культури, молоді та спорту
4.2. Звернення щодо надання матеріальної допомоги розглядаються до 30 календарних днів.

Розділ 5. Заключні положення.
5.1. Контроль за повнотою наданих документів покладається постійна комісія сільської ради 
з питань охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, соціального 
захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.
5.2. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на  головного 
       бухгалтера сільської ради.
5.3. Матеріальна допомога безготівково перераховується головним бухгалтером 
       сільської ради на особистий рахунок заявника.
5.3. Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги соціально незахищеним 
       категоріям  громадян, не можуть використовуватися для іншої мети. 
5.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться рішенням сесії сільської ради.

Секретар сільської ради                                                  В.В. Непийвода 

Додаток 1 до Положення
Форма 1
Затверджую:



голова Миколаївської сільської ради 
________________ С.В. Самотой

А К Т

 № _____ від _______________

ОБСТЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ УМОВ

П.І.Б._________________________________________________________________________

Дата народження_______________________________________________________________

Адреса_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Склад сім’ї 
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Пенсіонер, місце роботи ________________________________________________________

Розмір пенсії_____________________грн., заробітку___________________грн.

Категорія________________________ група інвалідності_____________________________

Користується 
пільгами______________________________________________________________________

Наявність присадибної 
ділянки______________________________________________________________________

Наявність підсобного господарства_______________________________________________

Умови проживання_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Додаткові відомості____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Пропозиції, побажання та висновки спеціалістів____________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (підпис) (прізвище, ініціали) _____________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_____________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток  2 



до Положення

Заходи
 з обслуговування пільгових категорій населення Миколаївської сільської ради  

№
з/п

Назва 
напряму 
діяльності

Перелік заходів

Строк
виконан-
ня
заходу

Виконавці
Джерела 
фінансу-
вання

Очікуваний 
результат

Медичне обслуговування

1. Вирішення 
проблем 
медичного 
обслуговуван
ня інвалідів та
одиноких 
громадян 
похилого віку

Робота КЗ МСР 
Центральної АЗПСМ с.
Постольне та АЗПСМ 
с. Миколаївка та 
співпраця з Сумською 
ЦРЛ. 
Організація підвозу 
людей похилого віку 
для проходження 
медичного огляду 
працівниками ЦРЛ 

Постійно Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради 

Коштів не 
потребує

Покращення 
умов 
медичного 
обслуговуван
ня інвалідів 
та одиноких 
громадян 
похилого віку

2. Розв’язання проблем дитячої інвалідності
2. Вирішення 

проблем 
соціальної 
підтрим-ки 
малозабезпе-
чених верств 
населення

Проводити обстеження
матеріально-побутових
умов сімей, у яких 
виховуються діти-
інваліди та виявляти 
їхні потреби

Постійно Виконком 
сільської 
ради  

Коштів не 
потребує

Покращення 
соціальної 
підтримки 
мало-
забезпечених 
верств 
населення

2.  Матеріальне, соціально-побутове забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями
та інших верст населення, які потребують соціальної допомоги
2.1 Вирішення 

проблем 
матеріального 
соціально-
побутового 
обслуговування 
інвалідів, 
створення умов 
доступності

Проводити 
обстеження 
матеріально-
побутових умов сімей,
у яких проживають 
інваліди та діти-
інваліди. Вести облік 
інвалідів, які 
проживають на 
території сільської 
ради та здійснювати 
моніторинг 
проблемних питань, 
що виникають у їх  
середовищі.

Постій
но

Виконком
сільської 
ради

Коштів не 
потребує

Покращення 
соціально-
побутового 
обслуговування



2.2 Вирішення 
проблем 
матеріального 
соціально-
побутового 
обслуговування 
інвалідів, 
створення умов 
доступності

-  надання допомоги в 
натуральній формі за 
- оранка городів по 
пільговим цінам;  
- організація 
замовлення твердого 
палива;

Постій
но 

Виконком
сільської 
ради.

Залучені  
кошти

Покращення 
матеріального 
становища 

2.3 Створення умов 
вільного доступу 
до об’єктів 
соціальної 
інфраструктури. 
Обладнання 
пандусом 
комунальних 
приміщень 
сільської ради 
приміщень 

Продовжувати роботу 
по усуненню 
комунікаційних, 
будівельних та інших 
перешкод, що 
заважають вільному 
доступу особам з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями до 
об’єктів соціальної 
інфраструктури

Постій
но

Виконком
сільської 
ради

Кошти 
сільського 
бюджету, 
кошти під-
приємств, 
установ та 
організацій
(суб’єктів 
гос-
подарюван
ня), 
залучені  
кошти

Забезпечення 
рівних можли-
востей для осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями в 
отриманні 
адміністративних 
та соціально-
культурних 
послуг

2.4 Надання 
фінансової 
підтримки сім’ям,
жителям 
Миколаївської 
сільської ради, які
призвані на 
військову службу 
за призовом під 
час мобілізації на 
період проведення
антитерористично
ї операції 

Виділення фінансової 
допомоги особам (та 
їхнім сім‘ям),  
призваним на 
військову службу за 
призовом під час 
мобілізації 

По мірі
необхі
дності 

Виконком
сільської 
ради

Кошти 
сільського 
бюджету, 
кошти під-
приємствус
танов та 
організацій
(суб’єктів 
гос-
подарюван
ня),залучен
і кошти

Матеріальна та 
соціальна 
підтримка осіб, 
призваних на 
військову службу 
за призовом під 
час мобілізації

2.5 Надання 
фінансової 
підтримки сім’ям 
жителів 
населених пунктів
сільської ради, 
особам, які  
опинились в 
екстремальній 
ситуації в зв’язку 
з тяжкою 
хворобою, 
пожежею, тощо

Виділення фінансової 
допомоги, особам, які 
потрапили в складні 
життєві умови в 
зв’язку з тяжким 
захворюванням, 
пожежею, тощо

При 
наявно
сті 
коштів,
по мірі 
необхі
дності

Виконком
сільської 
ради

Кошти 
сільського 
бюджету

Матеріальна 
підтримка 
тяжкохворим, та 
іншим особам, які
опинилися в 
складних 
життєвих 
ситуаціях. 



3. Культурно-масові заходи для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інформаційне 
забезпечення
3.1 Вирішення 

питань 
культурно – 
масових заходів 
для інвалідів 

Забезпечувати підвіз 
інвалідів на 
святкування культурно 
– масових заходів, які 
проходять на території 
сільської ради Свято 
Дня Перемоги, День 
села ін. Забезпечення,  
при виявленні бажання,
участі в районних 
змаганнях серед 
інвалідів.

Постій
но

Виконком 
сільської 
ради

Залучені 
кошти

Охоплення осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями 
заходами щодо 
забезпечення їх 
культурним 
розвитком 

3.2 Охоплення 
інвалідів соці-
альними захо-
дами щодо 
отримання дер-
жавних 
соціальних 
гарантій

Продовжити практику  
висвітлення через 
засоби масової 
інформації проблем 
інвалідів, заходів щодо 
їх вирішення, 
посилення соціального 
захисту даної категорії 
громадян. 

Постій
но

Виконком 
сільської 
ради

Коштів не 
потребує

Активізація 
громадськості в 
питаннях впливу 
на формування 
загально дер-
жавної та 
регіональної 
системи соці-
ального захисту 
населення
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