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Ініціатор розроблення
Програми

Виконавчий комітет Миколаївської сільської
ради

Дата, номер і назва
Рішення виконавчого комітету «Про схвалення
розпорядчого документа проекту програми соціального захисту
органу виконавчої влади населення на території Миколаївської сільської
про розроблення Програми ради на 2021 – 2025 роки»
Відділ соціального захисту населення та
Розробник Програми
надання муніципальних послуг
Фінансове управління Миколаївської сільської
Співрозробники Програми
ради
Відповідальний
Виконавчий комітет Миколаївської сільської
виконавець Програми
ради
Відділ надання соціальної допомоги вдома,
Учасники Програми
Служба у справах дітей сільської ради
Термін реалізації Програми 2021-2025 роки
Перелік бюджетів, що
Місцевий бюджет Миколаївської сільської
беруть участь у виконанні
ради
Програми
Загальний обсяг
3 650 000 гривень:
фінансових ресурсів,
2021 р. – 650 тис грн.
необхідних для реалізації 2022 р. – 700 тис грн.
Програми,
2023 р. – 750 тис грн.
усього,
2024 р. – 800 тис. грн.
у тому числі:
2025 р. – 850 тис. грн.

І. Загальні положення Програми
Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину
гарантований Конституцією України.
Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення
окремих категорій населення не покривають додаткових 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.
Зазначені факти свідчать про необхідність продовження практики реалізації
стратегії діяльності у сфері соціального захисту та соціального
обслуговування населення об'єднаної територіальної громади, виходячи зі
стратегічних напрямів розвитку країни взагалі.
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Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам
місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій,
фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту
окремих пільгових категорій населення, виконавчим комітетом Миколаївської
сільської ради розроблено Програму соціального захисту населення на
території Миколаївської сільської ради на 2021-2025 роки (далі — Програма),
яка об’єднує в собі діючі та нові місцеві соціальні гарантії для соціально
вразливих верств населення об’єднаної територіальної громади.
Програма розроблена на основі результатів аналізу законодавства
України в соціальній сфері, рішень сільської ради та виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради, діяльність яких спрямована на підвищення
соціального захисту населення.
Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення
цільових коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету, а також
залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.
З метою проведення
аналізу стану реалізації Програми
здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання передбачених
заходів.
Програма розроблена з метою забезпечення реалізації в громаді Законів
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної
поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про Державну службу
спеціального зв'язку та захисту інформації України», «Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні
послуги», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону
дитинства», «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», «Про державну
соціальну допомогу, малозабезпеченим сім'ям», «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанови
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848 «Про спрощення
порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива», постанови Кабінету Міністрів
України
№558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» та інших актів
законодавства відповідного спрямування.
Програма соціального захисту населення на території Миколаївської
сільської ради на 2018-2020 роки (надалі Програма) розроблена відповідно
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до ст.ст.26, 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,
ст.91 Бюджетного кодексу України.
2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на
продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального
доходу сімей, стали причиною скрутного матеріального становища багатьох
мешканців громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. У
першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені
верстви населення. На території ОТГ є найвразливіші соціальні групи, які
потребують підвищеної уваги з боку органів місцевого самоврядування.
суспільства та держави.
Особливої уваги потребують малозабезпечені громадяни, які опинились
в складних матеріальних умовах, пов’язаних з стихійним лихом чи
непередбачених ситуацій, тривалою тяжкою хворобою. Даною Програмою не
відшкодовуються витрати на поточне лікування та на поточний ремонт.
Необхідна допомога хворим на ниркову недостатність, які проходять
процедуру гемодіалізу.
Економічна ситуація спричинила виникнення категорій непрацюючих,
незастрахованих в системі соціального страхування осіб, поховання яких, у
разі смерті та відсутності сім'ї та родичів, здійснюється за рахунок сільського
бюджет.
Однією із форм соціального захисту громадян є організація
обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг.
Обслуговування одиноких непрацездатних громадян здійснює відділ
соціальної допомоги вдома виконавчого комітету Миколаївської сільської
ради. Особливої уваги потребують сім’ї з дітьми, багатодітні сім’ї, які
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги. Соціальний супровід таких сімей здійснює Служба у справах дітей
Миколаївської сільської ради.
Відповідно до законодавства, субсидії призначені, як виняток у випадках
не
передбачених
Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій д
ля відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
фінансуються за рахунок місцевого бюджету.
Надання пільг зв’язку інвалідам війни та учасникам бойових дій,
здійснюється за рахунок сільського бюджету.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №558 «Про
затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам,
які
надають
соціальні
послуги»,
виплата
компенсації
фізичним
особам,
які
надають
соціальні послуги проводяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.
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В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної
операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам
антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей
загиблих учасників антитерористичної операції.
Послідовно проводиться політика посилення соціального захисту
інвалідів, про що свідчить стан фінансування наданих їм послуг згідно
чинного законодавства, за рахунок місцевого бюджету.
Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі
розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють
необхідність посилення соціальної підтримки малозабезпечених громадян.
Економічне становище сімей, низька народжуваність, масова
однодітність родин, нестабільність шлюбів і значний показник розлучень,
старіння населення поєднуються з високим, за європейськими мірками, рівнем
смертності та низькою тривалістю життя.
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 Миколаївської сільської
ради розроблено програму соціального захисту населення, яка консолідує в
собі всі види діючих та нових місцевих соціальних гарантій у цій сфері.
3. Мета Програми
Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту
населення, яке зареєстроване на території Миколаївської громади, підвищення
життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів,
дітей-сиріт, дітей. Позбавлених батьківського піклування, осіб, які потрапили
в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, тяжка
довготривала чи раптова хвороба та інше), воїнів-інтернаціоналістів,
учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин, сприяння у
задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у
складних життєвих обставинах.
Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти ті
пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють
приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність найбільш соціально
вразливих мешканців громади.
Для забезпечення добробуту та гідного рівня життя для кожної особи,
покращення соціального самопочуття людини, впевненості в своєму
майбутньому, розробляються заходи з надання різних видів соціальної
допомоги. Через соціальну допомогу виконується функція, що полягає в тому,
щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з
цього стану і не опинитися на узбіччі суспільства.
Вирішення проблем матеріально-технічного, медичного, соціальнопобутового, культурного обслуговування осіб з обмеженими фізичними
можливостями, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання
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адресної підтримки незахищеним верствам населення, соціально-правової,
трудової та медичної реабілітації осіб з обмеженими фізичними
можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій.
Вжиття передбачених цією Програмою заходів дозволить зменшити
соціальну напругу, позитивно вплине на матеріальний стан сімей загиблих
учасників бойових дій на сході України, на територіях інших держав, які
втратили годувальників.
Надаватиметься адресна грошова допомога найбільш незахищеним
мешканцям громади, в тому числі на лікування та на вирішення інших питань,
пов’язаних із складними життєвими обставинами.
Основними завданнями Програми є:
-

створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш
вразливим верствам населення;
забезпечення своєчасності отримання громадянами державних
соціальних гарантій;
забезпечення соціальної підтримки дітей війни, інвалідів війни та
ветеранів війни;
забезпечення соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
забезпечення вирішення інших соціальних проблем по заявах громадян;
забезпечення нарахування та виплату допомоги на поховання жителям
громади, які не працювали та не досягли пенсійного віку;
забезпечення соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та
членів сімей загиблих воїнів АТО;
вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю;
організація надання соціальних послуг гарантованих державою;
матеріальне, соціально-побутове забезпечення осіб з інвалідністю;
соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб;
посилення соціального захисту окремих пільгових категорій громадян.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних
проблем мешканців Миколаївської сільської територіальної громади,
оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності,
координує взаємодію виконавчих органів сільської ради та безпосередньо
громадськості.
Вирішення питань соціального захисту населення потребують
соціальної підтримки шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів,
за рахунок місцевого бюджету, інших, не заборонених законодавством
джерел.
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Вибір шляхів розв’язання проблем здійснювався також із врахуванням
економічної ситуації в країні, насамперед, обмеженістю фінансування з
державного бюджету і необхідністю залучення позабюджетних коштів.
Вжиття передбачених цією Програмою заходів дозволить зменшити
соціальну напругу, позитивно вплине на матеріальний стан громадян, які
перебувають у складних життєвих обставинах.
Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, які
передбачаються в місцевому бюджеті (за наявності фінансування) на
соціальний захист, соціальне забезпечення, та інших видатків по соціальному
захисту населення відповідно до Бюджетного кодексу України, а також коштів
інших джерел, не заборонених законодавством України. Програма
реалізується протягом 2021 – 2025 років.
В разі потреби, обсяг фінансування окремих заходів Програми, може
коригуватись виходячи з можливості бюджету. Можливі коригування,
пов’язані із щорічним уточненням сумарної частини.
5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
Основним завданням Програми є створення умов для надання всебічної
соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення.
Засобами виконання завдання є:
- надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або
тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем;
- виплата матеріальної допомоги для проходження гемодіалізу;
- надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій,
внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих;
- виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі
соціального страхування;
- надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей – сиріт та
дітей, які залишились без піклування батьків;
- надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилось 90 і більше
років, надання щомісячної стипендії особам, з числа інвалідів війни та
учасників бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років та особам
похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років, які зареєстровані
на території Миколаївської сільської ради;
- надання матеріальної допомоги сім’ям та учасникам антитерористичної
операції;
- організація соціального та інших видів обслуговування;
- покращення системи обслуговування самотніх непрацездатних
громадян;
- виплата компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги
громадянам, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування;
- призначення субсидії, як виняток;
- відшкодування витрат щодо проходження реабілітаційного курсу дітейінвалідів;
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- надання одноразової матеріальної допомоги особам, постраждалим в
наслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, які є учасниками
ліквідації наслідків аварії ЧАЕС з нагоди відзначення Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- надання одноразової матеріальної допомоги почесним донорам України
на поліпшення матеріально-побутових умов проживання;
- надання 25 % знижки (пільг) на житлово-комунальні послуги інвалідам
по зору 1 групи, інвалідам 1 групи із захворюванням хребта та спинного
мозку, почесним донорам та дітям-інвалідам з онкологічними
захворюваннями які проживають на території Миколаївської сільської
ради, які не мають інших пільгових статусів та не користуються
пільгами (знижками) за рахунок інших джерел;
- відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на послуги зв’язку
(абонементна плата за квартирний телефон) окремим категоріям
громадян, які проживають на території Миколаївської сільської ради та
які мають таке право відповідно до Законів України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус
ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх
соціальний захист», «Про охорону дитинства» з урахуванням положень
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про
затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»;
- надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які
проходять службу за контрактом та членам їх сімей для поліпшення
житлово-побутових умов проживання;
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, яким
встановлено статус «Інвалід війни» - на поліпшення житлово-побутових
умов проживання;
- надання одноразової матеріальної допомоги матерям загиблих
учасників АТО на поліпшення житлово-побутових умов проживання;
- організація оздоровлення учасників АТО, які перебувають на обліку для
лікування у санаторно-курортних закладах;
- компенсація збитків від пільгового перевезення окремих категорій
громадян автомобільним транспортом;
- допомога інвалідам війни, які зареєстровані на території Миколаївської
сільської ради у реалізації їх прав на отримання грошової компенсації
згідно чинного законодавства України;
- надання одноразової допомоги учасникам АТО, що зареєстровані (в
окремих випадках проживають постійно) на території Миколаївської
сільської ради, в разі тривалої хвороби;
- надання адресної допомоги сім’ям з дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах, у тому числі матеріальної , з метою реінтеграції
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дітей у сім’ю та запобігання їх потраплянню до закладів інституційного
догляду та виховання дітей;
- компенсація збитків від пільгового перевезення окремих категорій
громадян залізничним транспортом;
- відшкодування коштів, пов’язаних з наданням пільг (знижки) з послуг
телефонного зв'язку, з доступу до мережі Інтернет особам з
інвалідністю, які зареєстровані на території Миколаївської сільської
ради;
- надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.
Заходи Програми та документи необхідні для призначення допомоги
наведені в додатку.
Реалізація заходів Програми дасть можливість:
- розширити спектр та кількість соціальних послуг, що надаються
мешканцям громади;
- надавати додаткові соціальні гарантії ветеранам, інвалідам, внутрішньо
переміщеним особам, створити для них додаткові сприятливі умови для
життєдіяльності;
- підвищити рівень матеріального забезпечення шляхом надання
матеріальної допомоги, учасникам антитерористичної операції та
членам їх сімей;
- посилити адресність соціальної підтримки пільгової категорії
населення;
- забезпечити визначення потреби та надання соціальних послуг
інвалідам
війни,
учасникам
бойових
дій
та
учасникам
антитерористичної операції;
- підвищити якість та рівень задоволення потреб отримувача соціальних
послуг;
- збільшити кількість осіб, охоплених соціальними послугами;
- розвиватися благодійництву у сфері надання різних видів допомоги та
послуг соціально вразливим верствам населення;
- поліпшити стан соціальної захищеності сімей з дітьми, інвалідів,
учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів праці та осіб похилого віку;
- підвищити якість життя внутрішньо переміщеним особам.
- удосконалити систему надання допомоги сім’ям, які перебувають у
складних життєвих обставинах, їх соціального супроводження;
- сформувати сприятливі умови для утворення сім’ї та збереження її
кращих традицій;
- удосконалити механізм надання психологічної, юридичної, інших видів
допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери
культурних послуг.
Реалізація заходів Програми забезпечить отримання незахищеними
категоріями, що проживають в ОТГ, різних видів соціальних послуг та
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створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості
життя цих верств населення, поліпшенню соціальної ситуації.
6. Координація та контроль за виконанням Програми
Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на
структурні підрозділи Миколаївської сільської ради та її виконавчий комітет
відповідно до повноважень.
Координація дій щодо виконання заходів Програми покладається на
виконавчий комітет Миколаївської сільської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснює Миколаївська сільська рада.
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Додаток 1
до
Програми
Ресурсне забезпечення Програми
тис.грн
В тому числі за роками
Джерела
Обсяг
фінансування
фінансування,всього 2021 2022 2023 2024
2025
Сільський
650 700
750
3 650 000 грн.
800 тис. 850 тис.
бюджет
тис. тис.
тис.
Додаток2
До
програми
Заходи Програми
Відповідальний
Необхідні
виконавець,
№
Заходи
документи
підстава для
виплат
Заява, ксерокопії
1,2,11сторінки
паспорту, довідка
про присвоєння
коду, довідка про
Надання допомоги у
відкриття рахунку
разі стихійного лиха
Постійні комісії
в установі банку,
та непередбачених
сільської ради,
довідка чи акт що
1. ситуацій, внаслідок
Виконавчий
підтверджують
чого заподіяно шкоди
комітет сільської
факт стихійного
майну та здоров’ю
ради
лиха, довідка про
постраждалих
склад сім’ї, довідка
про доходи
проживаючих
членів сім’ї, доходи
(за 3 місяці перед

Сума виплат

До 10 000 грн,
Один раз на
рік, згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради
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Надання одноразової
грошової допомоги в
зв’язку з тяжкою або
тривалою чи
2.
раптовою хворобою,
скрутним
матеріальним
становищем

Виплата допомоги на
поховання осіб,
3. незастрахованих в
системі соціального
страхування

датою звернення),
медична довідка ( в
разі потреби)
Заява, ксерокопії
1,2,11сторінки
паспорту, довідка
про присвоєння
коду, довідка про
відкриття рахунку
в установі банку,
акт обстеження
матеріальнопобутових умов
Постійні комісії
проживання,
сільської ради,
довідка про склад виконавчий
сім’ї, довідка про комітет сільської
доходи усіх
ради
зареєстрованих
членів сім’ї,
довідка про
наявність
земельних паїв усіх
зареєстрованих
членів сім’ї,
довідка з медичної
установи,
Заява, ксерокопії
1,2,11сторінки
паспорту, довідка
про присвоєння
Постійні комісії
коду, довідка про
сільської ради,
відкриття рахунку
Виконавчий
в установі банку,
комітет
оригінал витягу з
сільської ради
Державного
відповідно до
реєстру актів
Постанови
цивільного стану
Кабінету
громадян про
Міністрів
смерть для
України від
отримання
31.01.2007р.99
допомоги на
поховання, копія
свідоцтва про
смерть, довідка з

До 20 000грн.
не більш ніж
один раз в два
роки. Згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради

До 1500 грн,
Згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради.
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центру зайнятості,
довідка яка
підтверджує факт
поховання, довідка
про склад сім’ї,
довідка про доходи
Заява, ксерокопії
1,2,11сторінки
Постійні комісії
паспорту, довідка
сільської
про присвоєння
ради, Виконавчи
коду, довідка про
Надання допомоги на
й комітет
відкриття рахунку
поліпшення
сільської ради,
в установі банку,
матеріального стану
відповідно до
4.
копія рішення про
дітей – сиріт та дітей,
Постанови
встановлення опіки
які залишились без
Кабінету
чи піклування,
піклування батьків
Міністрів
копія свідоцтва про
України №226
народження
від 05.05.1994
дитини, довідка
року зі змінами
про склад сім’ї,
довідка про доходи
Заява та письмова
згода на обробку
персональних
даних, ксерокопії
1,2,11сторінки
паспорту, довідка
про присвоєння
Виплата матеріальної
Постійні комісії
коду, довідка про
допомоги
сільської ради,
відкриття рахунку
5. інвалідам І групи
Виконавчий
в установі банку,
для проходження
комітет
довідка медичної
гемодіалізу
сільської ради
установи щодо
проходження
лікування, копія
довідки , що
підтверджує статус
особи з
інвалідністю
Виплата щомісячної Заява та письмова
стипендії інвалідам згода на обробку
Постійні комісії
6. та учасникам
персональних
сільської ради
бойових дій Великої даних, ксерокопії
Вітчизняної війни,
1,2,11 сторінки

Згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради
про надання
допомоги на
поліпшення
матеріального
стану дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

Згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради

200 грн. згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради
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яким виповнилося 90 паспорту, довідка
і більше років
про присвоєння
коду, посвідчення,
що підтверджує
статус інваліда
війни/учасника
бойових дій;
реквізити рахунку в
уповноваженому
банку, на який
перераховується
допомога
Заява, ксерокопії
1,2,11 сторінки
паспорту, довідка
Допомога у
про присвоєння
вирішення проблем коду, довідка про Постійні комісії
сім’ям на час
відкриття рахунку сільської ради,
7. оголошення
в установі банку, Виконавчий
мобілізації до
оригінал довідки з комітет сільської
Збройних Сил
військкомату про ради
України
мобілізацію до
Збройних Сил
України, довідка
про доходи
Заява, ксерокопії
1,2,11 сторінки
Постійні комісії
паспорту, довідка
сільської ради,
про присвоєння
Виконавчий
коду, довідка про
комітет сільської
Виплата компенсації відкриття рахунку
ради відповідно
фізичним особам, що в установі банку,
до Постанови
надають соціальні
довідка про склад
Кабінету
8. послуги громадянам, сім’ї ф.204, копія
Міністрів
які за станом
трудової книжки
України від
здоров’я не здатні до Книжки(довідка),
29.04.2004р.№
самообслуговування довідки ЛКК (особі
559,
що потребує
Постанова КМУ
догляду та особі що
від 23.09.2020 №
надає соціальні
859
послуги), довідка
про доходи
Відшкодування
Заява, ксерокопії Постійні комісії
9.
витрат щодо
1,2,11сторінки
сільської ради,

Згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради

Згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради

Згідно
рішення сесії
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проходження
паспорту, довідка Виконавчий
реабілітаційного
про присвоєння
комітет
курсу дітей-інвалідів коду, довідка про сільської ради
відкриття рахунку
в установі банку,
довідка відповідної
установи щодо
проходження
реабілітаційного
курсу, копія
довідки про групу
інвалідності,
довідка про доходи
Надання одноразової
матеріальної
допомоги особам,
постраждалим в
Заява, ксерокопії
наслідок
1,2,11 сторінки
Чорнобильської
паспорту, довідка
Постійні комісії
катастрофи 1
про присвоєння
сільської ради,
10 категорії, які є
коду, довідка про
Виконавчий
. учасниками ліквідації відкриття рахунку
комітет
наслідків аварії
в установі банку,
сільської ради
ЧАЕС з нагоди
копія
відзначення Дня
підтверджувальног
вшанування
о посвідчення
учасників ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
Заява, ксерокопії
1,2,11 сторінки
Надання одноразової паспорту, довідка
матеріальної
про присвоєння
допомоги почесним коду, довідка про Постійні комісії
донорам України , які відкриття рахунку сільської ради,
11
зареєстровані на
в установі банку, Виконавчий
.
поліпшення
довідка про склад комітет
матеріальносім’ї, копія
сільської ради
побутових умов
посвідчення
проживання
почесного донора
України , довідка
про доходи.
12 Надання 25 % знижки Заява, , ксерокопії Постійні комісії
. (пільг) на житлово- 1,2,11 сторінки
сільської ради,

Миколаївської
сільської ради

До 1000 грн,
згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради

До 1000 грн,
згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради

Згідно
рішення сесії

16

комунальні послуги паспорту, довідка
інвалідам по зору 1 про присвоєння
групи, інвалідам 1
коду, довідка про
групи із
відкриття рахунку
захворюванням
в установі банку,
хребта та спинного довідка про склад
мозку, почесним
сім’ї, довідка про
донорам та дітямдоходи, копія
інвалідам з
довідки про групу
онкологічними
інвалідності, копія
захворюваннями які відповідного
проживають на
посвідчення.
території
Миколаївської
сільської ради, які не
мають інших
пільгових статусів та
не користуються
пільгами (знижками)
за рахунок інших
джерел
Відшкодування
витрат надавачам
послуг, пов’язаних з
наданням пільг на
послуги зв’язку
(абонементна плата Заява, ксерокопії
за квартирний
1,2,11 сторінки
телефон) окремим
паспорту, довідка
категоріям громадян, про присвоєння
які проживають на
коду, довідка про
території
відкриття рахунку
13
Миколаївської
в установі банку,
.
сільської ради та які копія
мають таке право
підтверджувальног
відповідно до Законів о посвідчення,
України «Про статус і довідка про
соціальний захист
доходи, довідка
громадян, які
про склад сім’ї
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи», «Про
статус ветеранів

Виконавчий
комітет
сільської ради

Миколаївської
сільської ради

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради, з Згідно
урахуванням
рішення сесії
положень
Миколаївської
постанови
сільської ради
Кабінету
Міністрів
України від
04.06.2015 № 389
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війни, гарантії їх
соціального захисту»,
«Про жертви
нацистських
переслідувань», «Про
статус ветеранів
військової служби і
ветеранів органів
внутрішніх справ та
їх соціальний
захист», «Про
охорону дитинства»
Заява, ксерокопії
1,2,11 сторінки
паспорту, довідка
Надання одноразової
про присвоєння
матеріальної
коду, довідка про
допомоги
відкриття рахунку Постійні комісії
військовослужбовцям
в установі банку, сільської ради,
14 , які проходять
довідка про склад Виконавчий
. службу за контрактом
сім’ї, копія
комітет
та членам їх сімей
військового квитка, сільської ради
для поліпшення
довідка про
житлово-побутових
доходи, довідка з
умов проживання
військової частини
про проходження
військової служби
Заява та письмова
згода на обробку
Надання одноразової персональних
матеріальної
даних, ксерокопії
допомоги учасникам 1,2,11 сторінки
АТО, сім’ям загиблих паспорту, довідка
та померлих
про присвоєння
15 учасників АТО у
коду, довідка про Постійні комісії
. тому числі і яким
відкриття рахунку сільської ради
встановлено статус в установі банку,
«Інвалід війни» - на копія військового
поліпшення житлово- квитка, копія
побутових умов
довідки про групу
проживання
інвалідності. копія
пільгового
посвідчення

До 1000 грн,
згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради

Згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради
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Заява, ксерокопії
1,2,11 сторінки
паспорту, довідка
Надання одноразово про присвоєння
матеріальної
коду, довідка про
допомоги одному з відкриття рахунку
16
батьків або одному з в установі банку,
.
подружжя у разі
довідка про
загибелі або смерті доходи, копія
учасника АТО
посвідчення,
довідки, що
підтверджують
родинні зв’язки.

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
Згідно
сільської ради,
рішення сесії
згідно постанови
Миколаївської
Кабінету
сільської ради
Міністрів
України від 25
грудня 2013 року
№ 975.

Компенсація
перевізникам за
пільгове перевезення
17
окремих категорій
.
громадян
автомобільним
транспортом

Заява, ксерокопії
1,2,11сторінки
паспорту, довідка
про присвоєння
коду, копія
пенсійного
посвідчення

Програма
Миколаївської
сільської ради
Сумського
району на
2021 рік щодо
відшкодуванн
я компенсацій
Постійні комісії
за перевезення
сільської ради,
окремих
Виконавчий
пільгових
комітет
категорій
сільської ради
громадян на
приміських
маршрутах
загального
користування
автомобільни
м
транспортом

Надання адресної
допомоги сім’ям з
дітьми, які
перебувають у
складних життєвих
18
обставинах, у тому
.
числі матеріальної, з
метою реінтеграції
дітей у сім’ю та
запобігання їх
потраплянню до

Заява, ксерокопії
1,2,11 сторінки
паспорту, довідка
про присвоєння
коду, довідка про
відкриття рахунку
в установі банку,
довідка про склад
сім’ї, довідка про
доходи.

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради,
відповідно до
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 9

До 1000 грн.,
згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради
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закладів
інституційного
догляду та виховання
дітей
Компенсація
перевізникам за
пільгове перевезення
19
окремих категорій
.
громадян
залізничним
транспортом

серпня 2017р. №
526-р
Заява, ксерокопії
1,2,11сторінки
паспорту, довідка
про присвоєння
коду, копія
пенсійного
посвідчення

Постійні комісії
сільської ради,
Виконавчий
комітет
сільської ради

Згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради

Відділ освіти,
молоді та спорту
Миколаївської
Надання одноразової
сільської ради,
допомоги дітямВиконавчий
сиротам і дітям,
комітет
Згідно
20 позбавленим
сільської ради, рішення сесії
. батьківського
відповідно до
Миколаївської
піклування, після
Постанови
сільської ради
досягнення 18Кабінету
річного віку.
Міністрів
України від 25
серпня 2005 р. №
823
Передача
Перебування особи Постійні комісії Один раз на
міжбюджетного
на обліку сільської сільської ради, рік, згідно
трансферту у вигляді ради як особа
відділ надання рішення сесії
іншої субвенції для пільгової категорії соціальної
здійснення
допомоги вдома
21 компенсаційних
. виплат за пільгове
перевезення
залізничним
транспортом окремих
категорій громадян
Придбання дитячого
Відділ освіти,
одягу та взуття,
молоді та спорту
шкільної форми,
Подання відділу
Миколаївської
22 спортивної форми освіти, молоді та сільської ради,
. для дітей – сиріт та спорту, служби у Виконавчий
дітей позбавлених
справах дітей
комітет
батьківського
сільської ради,
піклування
відповідно до

20

відповідно до статей
4,8 Закону України
«Про забезпечення
організаційноправових умов
соціального захисту
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування»
Передплата районної
газети «Вісті
Сумських громад» зі
23 100 % знижкою
вартості для
пільгових категорій
населення
Вирішення питання
по відзначенню
Міжнародного дня
інвалідів, осіб з
інвалідністю, осіб з
обмеженими
фізичними
24
можливостями, не
здатних до
самостійного
обслуговування та
потребують
постійного
стороннього догляду
Надання одноразової
матеріальної
допомоги учасникам
бойових дій на
25
території інших
держав до
відзначення Дня
вшанування
Виплата щомісячної
26 стипендії інвалідам,
учасникам бойових
дій, ветеранам та

Постанови
Кабінету
Міністрів
України від 25
серпня 2005 р. №
823

Постійна комісія
сільської ради,
Посвідчення
відділ надання Згідно
пільгової категорії соціальної
рішення сесії
особи
допомоги вдома, сільської ради
виконком
сільської ради
Заява, ксерокопії
1,2,11 сторінки
паспорту, довідка
про присвоєння
коду, довідка
Постійні комісії
УСЗН про виплату
За рішенням
сільської ради.
на догляд,
сесії сільської
Виконавчий
запрошення
ради
комітет сільської
відповідної
ради
установи щодо
відзначення
Міжнародного дня
інвалідів
Заява, ксерокопії
1,2,11 сторінки
паспорту, довідка
про присвоєння
коду, посвідчення,
довідка про
відкритий рахунок
в банку

Постійні комісії
За рішенням
сільської ради.
сесії сільської
Виконавчий
ради
комітет сільської
ради

Заява та письмова Постійні комісії
згода на обробку сільської ради
персональних
даних, ксерокопії

350 грн. згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради
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учасникам Великої
Вітчизняної війни
яким виповнилося
100 і більше років

1,2,11 сторінки
паспорту, довідка
про присвоєння
коду, посвідчення,
що підтверджує
статус інваліда
війни/учасника
бойових дій;
реквізити рахунку в
уповноваженому
банку, на який
перераховується
допомога.
Надання одноразової Заява, ксерокопії Постійні комісії
грошової компенсації 1,2,11 сторінки
сільської ради,
дітям – сиротам та паспорту, довідка виконавчий
27 особам з їх числа на про присвоєння
комітет
придбання житла в коду, довідка про сільської ради з
повному обсязі, які відкриття рахунку урахуванням
перебувають на
в установі банку, положень
квартирному обліку копія
постанов
при виконавчому
підтверджувальног Кабінету
комітеті
о посвідчення
Міністрів
Миколаївської
України від
сільської ради
26.06.2019
№ 616 та від
15.11.2017
№ 877
28 Надання матеріальної Заява особи, яка
Постійні комісії
допомоги для
здійснює догляд, сільської ради,
поліпшення умов
ксерокопії 1,2,11 Виконавчий
проживання сім'ї, яка сторінки паспорту, комітет
виховує дитину з
довідка про
сільської ради
інвалідністю
присвоєння коду,
нездатну самостійно довідка про
пересуватися
відкриття рахунку
в установі банку,
свідоцтво (оригінал
+ копія) про
народження дитини
з інвалідністю
29 Надання соціальної Заява, ксерокопії Постійні комісії
підтримки особам з 1,2,11 сторінки
сільської ради.
інвалідністю
паспорту, довідка Виконавчий

Згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради

До 10000 грн,
згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради

За рішенням
сесії сільської
ради

22

внаслідок війни І
про присвоєння
комітет сільської
групи з числа
коду, посвідчення, ради
учасників бойових
довідка про
дій на території
відкритий рахунок
інших держав (воїнам в банку, довідка
інтернаціоналістам) про доходи
та сім’ям загиблих
заявника,
учасників бойових
посвідчення, що
дій на території
підтверджує статус
інших держав, які
інваліда війни І гр.
зареєстровані на
– учасника бойових
території громади
дій/ члена сім’ї
загиблого
30 Забезпечення
Заява, ксерокопії
твердим паливом
1,2,11 сторінки
(дровами,
паспорту, довідка
торфобрикетами)
про присвоєння
сімей учасників
коду, посвідчення,
антитерористичної довідка про
Постійні комісії
операції (операції
відкритий рахунок сільської ради.
об’єднаних сил)
в банку,
Виконавчий
посвідчення, що
комітет сільської
підтверджує статус, ради
довідка про
безпосередню
участь, довідку, що
будинок має тільки
пічне опалення
31 Забезпечення
Заява, ксерокопії
відшкодування за
1,2,11 сторінки
встановлення
паспорту, довідка
пам’ятників та
про присвоєння
облаштування місця коду, посвідчення,
Постійні комісії
поховання загиблих довідка про
сільської ради.
(померли) учасників відкритий рахунок
Виконавчий
антитерористичної в банку, довідка
комітет сільської
операції (операції
про доходи
ради
об’єднаних сил)
заявника,
посвідчення, що
підтверджує статус
32 Пільгове медичне
Заява, ксерокопії
. обслуговування осіб, 1,2,11 сторінки

За рішенням
сесії сільської
ради

За рішенням
сесії сільської
ради

Постійні комісії Згідно
сільської ради, рішення сесії

23

які постраждали
паспорту, довідка Виконавчий
внаслідок
про присвоєння
комітет
Чорнобильської
коду, довідка про сільської ради
катастрофи
відкриття рахунку
1 категорії, які є
в установі банку,
учасниками ліквідації копія
наслідків аварії
підтверджувальног
ЧАЕС
о посвідчення,
довідка з
медичного закладу,
довідка про доходи
заявника
33 Поховання учасників Заява, ксерокопії
. бойових дій, інвалідів 1,2,11 сторінки
війни
паспорту заявника,
довідка про
присвоєння коду
заявника, довідка
про відкриття
рахунку в установі Постійні комісії
банку на ім’я
сільської ради,
заявника, копія
Виконавчий
підтверджувальног комітет
о посвідчення
сільської ради
померлого,
свідоцтво про
смерть, довідка та
акт про здійснення
поховання
заявником
(Постанова ,,,,)
34 Оплата
Заява, ксерокопії
. компенсаційних
1,2,11 сторінки
виплат особам з
паспорту заявника,
інвалідністю на
довідка про
бензин, ремонт,
присвоєння коду Постійні комісії
техобслуговування заявника, довідка сільської ради,
автотранспорту та
про відкриття
Виконавчий
транспортне
рахунку в установі комітет
обслуговування
банку на ім’я
сільської ради
заявника, копія
підтверджувальног
о посвідчення,
документ, що

Миколаївської
сільської ради

Згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради

Згідно
рішення сесії
Миколаївської
сільської ради
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підтверджує
надання автомобіля
соціальним
захистом

