
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОКОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12.09.2019       № проект
с. Миколаївка

«Про внесення змін до Програми 

соціального захисту населення

Кровненської сільської ради 

на 2019 рік»

Керуючись  пунктом  22  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні, на виконання статті 9 Бюджетного Кодексу України»,
сільська рада вирішила:

1.  Внести зміни до «Програму соціального захисту населення Кровненської
сільської ради на 2019 рік» а саме: збільшити ресурсне забезпечення на
10000 грн..    

  2.   Додатки 1 , 2  програми викласти в новій редакції.

Сільський голова С.В.Самотой



Паспорт програми соціального захисту населення Кровненської сільської
ради на 2019 рік (далі - Програма)

1
.

Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий комітет Кровненської сільської 
ради

2
.

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа про 
розроблення Програми

3
.

Розробник Програми Виконавчий комітет Кровненської сільської 
ради 

4
.

Співрозробники Програми
–

5
.

Відповідальний виконавець 
Програми

Виконавчий комітет Кровненської сільської 
ради

6
.

Учасники Програми Кровненська сільська рада та її виконавчий 
комітет 

7
.

Термін реалізації Програми 2019 рік

8
.

Перелік бюджетів, що беруть
участь у виконанні Програми

Сільський бюджет, 

9
.

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього

32000,00 грн.

Законодавчі підстави для виконання Програми: Закони України: «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 
та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальний захист дітей 



війни», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ і деяких інших осіб та постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», указу Президента України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб»

Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину 
гарантований Конституцією України.

Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення 
окремих категорій населення не покривають 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 мешканців громади.

Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам 
місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, 
фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту 
окремих категорій населення, виконавчим комітетом Кровненської сільської 
ради розроблено Місцеву програму соціального захисту населення на 2018 рік 
(далі - Програма), яка об'єднує в собі діючі та нові місцеві соціальні гарантії для
соціально вразливих верств населення.

Програма сформована виконавчим комітетом Кровненської сільської ради на 
підставі пропозицій та зауважень уповноваженої особи по роботі з пільговою 
категорією населення, соціальних робітників, громадськості села. 

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

Програма підготовлена за рекомендацією Сумської районної ради з метою 
вирішення проблем осіб з обмеженими можливостями на території сільської 
ради, з метою надання соціальної підтримки сім’ям учасників АТО, з метою 
організування харчування дітей пільгових категорій населення, які мешкають на
території ради, з метою відшкодування вартості проїзду пільгових категорій 
населення у приміському транспорті та забезпечення соціальної і матеріальної 
допомоги особам, які опинились в складній життєвій ситуації, екстремальній 
ситуації в зв’язку з тяжкою хворобою, пожежею, стихійним лихом тощо.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Станом на 01.01.2019 року чисельність осіб з обмеженими фізичними 
можливостями на території сільської ради становить 40 осіб (з них 7 – діти-



інваліди). Майже 16,0 відсотків інвалідів працездатного віку займаються 
трудовою діяльністю. 

На території сільської ради мешкає 25 учасників Великої Вітчизняної 
війни, 2 воїни – Афганці. 

В умовах проведення в східних регіонах України бойових дій є 
необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій 
та членам їх сімей, а також членам сімей загиблих учасників АТО. На даний час
на підвідомчій території проживають 15 учасників АТО, які перебували 
безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції, та мають статус 
учасників бойових дій.

Однією із форм соціального захисту громадян є організація 
обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг територіальним 
центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних 
громадян. Зокрема на території сільської ради на сьогоднішній день працює два 
робітники територіального центру, які надають різноманітні послуги одиноким 
громадянам похилого віку. На сьогодні даним видом послуг на території 
сільської ради громадяни, які потребують обслуговування, а їх 21 осіб - 
охоплені стовідсотково.

На території сільської ради однією з найбільш актуальних питань є 
забезпечення об’єктів соціальної сфери пандусами чи кнопками виклику. Але на
даний час жоден об’єкт не забезпечений пандусом. 

Виконавчим комітетом сільської ради по мірі необхідності проводилися 
обстеження умов проживання та житлових приміщень інвалідів 1 групи, які 
пересуваються на візках, з метою вирішення питання забезпечення 
пристосування входу в житлову будівлю. Помешкання інваліда – візочника на 
даний час не облаштоване пандусом. 

Для відновлення фізичного та соціального статусу інвалідів 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). Забезпечується стале функціонування державної 
системи соціального та медичного обслуговування зазначених категорій 
населення за місцем їх проживання.



На сьогоднішній день ДНЗ (ясла – садок) «Пролісок» відвідують 39 дітей, серед
них є і діти пільгових категорій населення, це діти багатодітних сімей -4особи;  
діти, які виховуються в малозабезпечених родинах -1 особа, діти інваліди 
дитинства 1 особа, діти учасників АТО -1 особа. 

Відповідно до Постанови КМУ від 26 серпня 2002 року № 1243 « Про 
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів» зі змінами  установити знижку з плати для батьків за перебування 
дітей у дошкільному закладі сім'ям  які мають 3-х і більше дітей  розмірі 50 %;

Відповідно до статті 35 Закону України « Про дошкільну освіту» від 
11.07.2001р. № 2628-ІІІ від безкоштовним харчуванням забезпечуються діти – 
сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти - інваліди, діти із сімей, 
що отримують  допомогу відповідно до Закону України « Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

Стовідсотково звільняються від плати за харчування діти учасників АТО після 
подання відповідних документів ( заяви батьків, чи осіб які їх заміняють, та 
довідок, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014р.№
413 « Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам,
які захищали незалежність, суверенітет України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»  - для звільнених 
військовослужбовців; довідки командира частини про участь особи в 
антитерористичній операції на Сході країни для тих, хто проходить військову 
службу в даний час.)

В зв’язку з складним фінансовим становищем в країні, суттєвим збільшенням 
цін на ліки, передбачити можливість забезпечення соціальної і матеріальної 
допомоги особам, які опинились в складній життєвій ситуації, в екстремальній 
ситуації в зв’язку з тяжкою хворобою, пожежею, стихійним лихом тощо. 

Усі зазначені категорії населення в громаді охоплені заходами соціального
захисту та підтримкою держави відповідно до чинного законодавства.

Але виникають додаткові потреби вжиття цілеспрямованих заходів 
соціальної підтримки та допомоги для цілого ряду груп населення, характерною
рисою яких є малозабезпеченість, безробіття, немічність, інші життєві 
негаразди.

Для вирішення цих проблем потрібна комплексна система заходів, 
орієнтована на конкретні цільові групи населення, і цим зумовлена необхідність
прийняття і виконання Програми.



3. Мета Програми.

Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту і надання 
матеріальної допомоги населенню, яке проживає на території громади, 
підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких 
пенсіонерів, осіб, які опинились в екстремальній ситуації, в складній життєвій 
ситуації в зв’язку з тяжкою хворобою, пожежею, стихійним лихом тощо, 
забезпечення соціального захисту громадян, мобілізованих на військову службу,
учасників АТО та членів їхніх родин, організації харчування в дошкільному 
закладі дітей пільгових категорій населення, які мешкають на території ради, 
сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які 
перебувають у складних життєвих обставинах шляхом надання цільової 
допомоги, послуг та виконання окремих робіт за рахунок коштів місцевого 
бюджету, а також інших залучених коштів, вирішення проблем матеріально-
технічного, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування осіб 
з обмеженими фізичними можливостями, здійснення конкретних заходів, 
спрямованих на надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, 
соціально-правової, трудової та медичної реабілітації осіб з обмеженими 
фізичними можливостями

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

Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:

покращення медичного та соціального обслуговування інвалідів та дітей-
інвалідів;

забезпечення доступу інвалідів до об’єктів соціальної сфери, об’єктів 
зв’язку, 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 соціальної допомоги сім’ям, жителів села,призваних на військову
службу в період проведення антитерористичної операції до моменту їх 
демобілізації;

організація харчування в дошкільному закладі дітей пільгових категорій 
населення, які мешкають на території ради;

забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинились в 
складній життєвій ситуації, в екстремальній ситуації в зв’язку з тяжкою 
хворобою, пожежею, стихійним лихом тощо;

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, сім´ї 
учасників АТО, діти дошкільного віку, які виховуються в малозабезпечених та 
багатодітних родинах, родини та окремі особи, які опинились в складній 
життєвій ситуації, в екстремальній ситуації в зв’язку з тяжкою хворобою, 
пожежею, стихійним лихом тощо;

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок коштів місцевого бюджету з урахуванням можливостей у кожному 
бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на фінансування витрат по 
соціальному захисту із залученням інших джерел фінансування, не заборонених
законодавством.

Фінансові ресурси необхідні для реалізації програми на даний час не 
заплановані, оскільки в бюджеті передбачені кошти лише на захищені статті. 
Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1.. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається в установленому 
законодавством порядку залучення благодійних внесків та гуманітарної 
допомоги.

Термін виконання Програми: протягом 2019 року, протягом якого 
передбачається вжити заходів щодо розвитку системи реабілітації та трудової 
зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення умов для 
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до 
об’єктів соціальної інфраструктури і транспортних засобів, для доступу 
інвалідів до всіх видів освітніх послуг та підтримки найуразливіших верств 
населення сільської ради, а також сімей жителів населених пунктів сільської 
ради, призваних на військову службу в період проведення антитерористичної 
операції до моменту їх демобілізації, а також сімей учасників АТО, які 
повернулися безпосередньо із зони проведення антитерористичної операції та 
мають статус учасників бойових дій, організації харчування в дошкільному 



закладі дітей пільгових категорій населення, які мешкають на території ради, 
підтримки сімей, окремих осіб, які опинились в складній життєвій ситуації, в 
екстремальній ситуації в зв’язку з тяжкою хворобою, пожежею, стихійним 
лихом тощо. 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Пріоритетними завданнями Програми є :

- створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш 
вразливим верствам населення; 

- забезпечення своєчасності отримання громадянами державних 
соціальних гарантій; 

- забезпечення соціальної підтримки ветеранів війни, праці та громадян 
похилого віку; 

- забезпечення соціальної підтримки інвалідів та дітей інвалідів;

- забезпечення соціальної підтримки сімей з дітьми; 

- забезпечення соціальної підтримки учасників бойових дій.

створення умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до 
всіх видів послуг (освітніх, медичних, соціальних, культурно-масових тощо);

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

2. фінансова підтримка сімей, особи, яких призвані на військову службу в 
період проведення антитерористичної операції до моменту їх 
демобілізації;

3. фінансова підтримка сімей учасників АТО, які повернулися 
безпосередньо із зони проведення антитерористичної операції та мають 
статус учасників бойових дій;

4. організація харчування в дошкільному закладі дітей пільгових категорій 
населення, які мешкають на території ради;



5. фінансова підтримка, надання матеріальної допомоги на вирішення 
соціально побутових проблем сім’ям жителів населених пунктів сільської 
ради, особам, які опинились в складній життєвій ситуації, в 
екстремальній ситуації в зв’язку з тяжкою хворобою, пожежею, 
стихійним лихом тощо.

6. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Організація виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом 
Кровненської сільської ради. 

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

7. Фінансове забезпечення виконання Програми та очікувані результати.

Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів сільського бюджету (за 
умови перевиконання дохідної частини бюджету) з урахуванням можливостей у 
кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний 
захист та соціальне забезпечення, а також інших джерел.

Виконання Програми забезпечить:

1. Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з 
числа одиноких пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, дітей - інвалідів, дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування з метою їх соціальної підтримки.

2. Надання соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в 
екстремальній ситуації у зв'язку з важкою хворобою, пожежею, а також 
забезпечення підтримки малозабезпечених сімей. 

3.Надання соціальної та матеріальної підтримки дітям з сімей пільгових 
категорій.

4. Посилити соціальний захист сімей жителів населених пунктів сільської ради, 
які призвані на військову службу на період антитерористичної операції до 
моменту їх демобілізації, а також сімей учасників АТО, які повернулися 
безпосередньо із зони проведення антитерористичної операції та мають статус 
учасників бойових дій.



5. Організувати харчування дітей пільгової категорії населення, які мешкають 
на території сільської ради.

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета - покращення 
добробуту та якості життя мешканців громади.

Додаток 1 
до Програми  соціального захисту
 населення Кровненської сільської

 ради на 2019 рік



Ресурсне забезпечення
                                                                                                                                 грн.

Обсяг коштів, що 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

Усього витрат на виконання Програми

2019 рік Всього

Обсяги ресурсів, 
усього

32000,00 32000,00

Всього 32000,00 32000,00

Секретар сільської ради:                                         В. Непийвода

                                                                                                                              Додаток 2
до Програми  соціального захисту



 населення Кровненської сільської 

Розподіл фінансових ресурсів 

№

Назва

Затверджено

Усього Державний

бюджет

Місцевий бюджет Інші надходження

1 Медичне обслугову-вання 
інвалідів

2 Соціальна підтримкиа 
малозабезпечених верств 
населення

32000,00 32000,00

3 Матеріальне та соціально-
побутове обслуговування 
інвалідів, створення умов 
вільного доступу до об’єктів 
соціальної інфраструктури. 

4 Обладнання поручнем 
приміщення Кровненського 
СБК.

5 Надання фінансової підтримки 
сім’ям, жителям села Кровне та 
Руднівка, які призвані на 
військову службу за призовом 
під час мобілізації на період 
проведення антитерористичної 
операції ,учасникам бойових дій

0,00

6 Надання пільг по сплаті за 
харчування багатодітним 
сім’ям,  звільнення від сплати за
харчування малозабезпечених 
родин, дітей учасників АТО, 
дітей- інвалідів 

0,00

7 Вирішення питань культурно – 
масових заходів для інвалідів 

0,00

РАЗОМ 32000,00 32000,00



Секретар сільської ради:                                         В. Непийвода


