
  
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та 

соціального захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки 
затвердженої рішенням сільської ради від 28.01.2016 року № 131-4-VІІ 

 
Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, 

соціально-економічного та культурного розвитку, відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Гірської сільської 
ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни до Програми соціального забезпечення та соціального 

захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки, а саме: 
- до розділу 3 даної Програми додати пункт 3.9 в наступній редакції:  
«Для отримання матеріальної допомоги: 
- згідно пунктів №№ 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 

передбачити акт обстеження депутата; 
- згідно пункту № 20 передбачити акт ДСНС та акт обстеження 

депутата; 
- згідно пунктів №№ 15, 16 передбачити заключення лікаря з 

рекомендаціями на реабілітацію та акт обстеження депутата.»  
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

Гірської сільської ради. 
 

 
с. Гора 
від 29 травня 2020 року 
№ 1787-91-VІІ    
 
Сільський голова                                                                       Р.М.Дмитрів 

 
 
 
 
 



Додаток № 1 до рішення 
                                                                                          від 28 січня 2016 року 
                                                                                          № 131-4-VІІ       

 
 

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО  
 ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

с. Гора 
« Турбота » 

на 2016 – 2020 роки 
(зі змінами) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Гора 

2016 рік 
 



П А С П О Р Т 

  

Програми соціального забезпечення та соціального захисту населенняс. Гора 
«Турбота» на 2016–2020 роки (далі Програма). 

 

1. Ініціатор розробки Програми Депутатський корпус Гірської сільської 
ради 

2. Назва, дата і номер 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про 
розробку Програми 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетний 
кодекс України (зі змінами і 
доповненнями) 

3. Замовник Програми Гірська сільська рада  
4. Розробник Програми Депутатський корпус Гірської сільської 

ради.  
5.  Брали участь у розробці 

Програми 
Депутати Гірської сільської ради. 
Секретар Гірської сільської ради . 
Спеціаліст юрисконсульт Гірської 
сільської ради . 
 Головний бухгалтер Гірської сільської 
ради . 

6. Відповідальні виконавці Гірська сільська рада, 
Депутатський корпус  
Виконавчий комітет сільської ради, 
Головний бухгалтер сільської ради 

7. Термін реалізації Програми 
 

2016 – 2020 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми 

Сільський бюджет 

 
1. Загальні положення 
 

Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення с. 
Гора «Турбота» на 2016 – 2020 роки (далі Програма) підготовлена відповідно 
до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Значну роль у створенні ефективного комплексу соціальної допомоги 
відіграє не тільки держава, а й регіональна соціальна політика. 

В селі є нагальна потреба у вирішенні невідкладних питань організаційно – 
правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, 
медичного, соціально-побутового, торговельного, культурного обслуговування 
у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення. 



2. Мета програми 

Мета програми полягає у реалізації державної політики у сфері 
соціального захисту населення, надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, 
багатодітним і неповним сім’ям, пенсіонерам, ветеранам війни та праці, особам 
з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі дітям-інвалідам, іншим 
громадянам, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості 
потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави; підтримці 
громадських організацій інвалідів та ветеранів; фінансування інших заходів 
соціального захисту населення області. 

3. Напрями реалізації Програми 

3.1 Надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим, 
непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і 
неповним сім’ям, пенсіонерам, ветеранам війни та праці, особам з обмеженими 
фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатньої 
матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з 
боку держави. 

3.2 Підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, інших 
громадських об’єднань. 

3.3 Надання допомоги, інвалідам І, ІІ та ІІІ групи, інвалідам дитинства . 
3.4 Учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, 

захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. 
3.5 Надання матеріальної допомоги інвалідам, які навчаються у 

навчальних закладах та за дистанційною формою навчання. 
3.6 На поховання учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів та 

інвалідів, які мають статус учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 
місцевих жителів які проживають та зареєстровані в с. Гора 
        3.7. Фінансування заходів з професійної реабілітації та зайнятості осіб з 
обмеженими фізичними можливостями на створення нових робочих місць для 
інвалідів. 

3.8. Отримувати фінансову виплату згідно даної Програми мають право 
фізичні особи, зареєстровані в селі Гора не менше одного року (крім п. 2 та п. 
4). 

3.9 «Для отримання матеріальної допомоги: 
- згідно пунктів №№ 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 

передбачити акт обстеження депутата; 
- згідно пункту № 20 передбачити акт ДСНС та акт обстеження 

депутата; 
- згідно пунктів №№ 15, 16 передбачити заключення лікаря з 

рекомендаціями на реабілітацію та акт обстеження депутата.»  
 

 



Таблиця розрахунку надання матеріальної допомоги згідно програми       
«Турбота» на 2016 – 2020 роки 

 

 категорії 

Сума коштів 
до видачі в 

грн.( без 
урахування 
податків) 

періодичність 

1 
Воїнам АТО 

  
5 000 При першому 

відправленні в зону 
АТО 

2 

На поховання місцевих жителів, які 
проживають та зареєстровані в с. 
Гора та мають такий статус як: 

Ветеран війни, дитина війни, інвалід 
війни, вдова, УБД, учасник ІІ 

світової війни до 1944 р.н. включно 

7 000 При наявності 
свідоцтва про 

смерть та 
підтвердження 

пільгового статусу 
померлого (особи 

зарестровані е 
менше 10 років) 

3 
Інваліди І-ІІ групи, інваліди 

дитинства 
 

500 Один раз на рік до 3 
грудня 

4 
На поховання місцевих жителів, які 

проживають та зареєстровані  с. Гора 
на день смерті  

5 000 Один раз гна рік при 
наявності свідоцтва 

про смерть 

5 

 Онкозахворювання 3-4 ст., які 
супроводжуються наркотичними 

обезболюючими препаратами;  
Хвороба Бєхтєрєва 

Розсіяний енцефаломієліт, 
гемодіаліз. 

10 000 Один раз на рік (при 
наявності довідки 

підтвердження 
діагнозу) 

6 

Онкозахворювання 1-2 ст. 5000грн. Один раз на рік (при 
наявності довідки 

підтвердження 
діагнозу) 

7 

Кошти на непередбачувану грошову 
допомогу (пожежа, повінь, тощо). 

До               
10 000  

(кожному 
індивідуально) 

При настанні такого 
випадку  один раз 

на рік. 

8 

Кошти на проведення позапланових 
операцій з послідуючою 

реабілітацією 

При наявності 
кошториса 
50%, але не 

більше               
10 000  

При настанні такого 
випадку 



(кожному 
індивідуально) 

9 
Інваліди ІII групи 500 Якщо дозволяє 

бюджет. Один раз 
на рік – 3 Грудня 

10 

Інваліди з дитинства 
Діти з інвалідністю 

3 000 При наявності 
підтверджуючих 

документів один раз 
на рік  

11 

Багатодітним сім’ям 500 Один раз на рік на 
одну дитину до 

настання 18 років 
включно (якщо 

дитина навчається 
згідно 

законодавства) 

12 

Сиротам та напівсиротам  500 Один раз на рік на 
одну дитину до 

настання 18 років 
включно (якщо 

дитина навчається 
згідно 

законодавства) 

13 

Допомога літнім людям котрі 
знаходяться в тяжкому стані як 

фінансовому так і за станом здоров’я 
і самостійно не можуть поновити 

медичні довідки   

До 10 000,00 
грн. 

Виплату із 
розрахунку на 

одного, один раз на 
рік при наявності 

акту обстеження за 
підписом комісії 

котра складається з 
трьох депутатів та 

двох посадових осіб 
Гірської сільської 

ради; 
Виплата 

здійснюється на 
підставі оремого 
рішення Гірської 
сільської ради. 

14 

На витрати пов’язані з операцією на 
серці (порок серця, стентування 

серця, заміна/встановлення клапану 
на серці, шунтування серця та інші 

10000,00 грн. Один раз при 
наявності 

заключення/виписки 
лікаря про 



операції на серці, які потребують 
хірургічного втручання) 

проведення даної 
операції 

15 

Реабілітація внаслідок травми або 
тяжкої хвороби, яка призвела до 

втрати працездатності 

10000,00 грн. Один раз на рік 

16 

Реабілітація після перенесеного 
інсульту з наявністю паралічу 

5000,00 грн. один раз на рік 

17 

Виплата допомоги в разі смерті 
одного з батьків 

20 000,00 грн. Виплата із 
розрахунку на одну 
дитину до настання 
18 років включно 

(якщо дитина 
навчається згідно 
законодавства), 

один раз на рік за 
заявою близького 
родича; Виплата 
здійснюється на 

підставі окремого 
рішення Гірської 

сільської ради 

18 

Кошти на проведення планових  
операцій або знаходженню на 

стаціонарному лікуванні 

(при наявності 
кошториса  
50% але не 

більш 
5000грн.) 

Один раз на рік. 
При наявності 

заключення лікаря 
про необхідність 
проведення даної 
операції тощо… 

19 

Аутизм, ДЦП, хвороба Дауна  
 

3000 грн. При наявності 
підтверджуючих 

документів один раз 
в рік 

20 
Кошти на закупівлю будівельних 

матеріалів, мешканцям 
постраждалим внаслідок пожежі 

  

20 000 При наявності 
такого випадку 

21 
Виплата матеріально-соціальної 

допомоги на лікування в відділенні 
інтенсивної терапії 

  

до 10 000,00 
гривен 

При наявності 
такого випадку 

(рішенням ради) 



 
4. Шляхи реалізації Програми 

4.1. Обсяг фінансування затверджується  Гірською сільською радою у 
межах коштів, передбачених в сільському бюджеті на поточний рік для 
реалізації заходів Програми. 

4.2 Виконавчий комітет та депутати Гірської сільської ради здійснюють 
контроль за правильністю нарахування і виплатою матеріальних допоміг 
соціально незахищеним категоріям громадян та проведенням інших видатків, 
передбачених у Програмі. 

4.3 Матеріальна допомога при наявності повного пакета документів 
надається відповідно до розпоряджень Голови Гірської сільської ради. 

5. Строки виконання Програми 
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2016 - 2020 років. 

6. Фінансове забезпечення Програми 
6.1. Фінансування заходів Програми планується здійснювати згідно 

паспорту даної програми. 
 

Секретар сільської ради                                                                 Л.Ф. Шершень 


