ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального
захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016 - 2020 роки
З метою встановлення додаткових гарантій та посилення соціального
захисту населення с. Гора, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» Гірська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму соціального забезпечення та соціального
захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016 – 2020 роки (далі Програма)
(додаток 1).
2. Виконавчому комітету Гірської сільської ради забезпечити виконання
положень Програми.
3.
Головному бухгалтеру здійснювати фінансування Програми в межах
затверджених асигнувань на відповідний період.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного
розвитку.
с. Гора
від 28 січня 2016 року
№ 131-4-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

с. Гора
2016 рік

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

1.

Ініціатор розробки Програми

Виконавчий комітет 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

Виконавчий комітет Гірської сільської
ради

5.

Брали участь у розробці
Програми

Секретар сільської ради – Шершень
Л.Ф.,
Спеціаліст юрисконсульт – Степаненко
Є.М.,
Головний бухгалтер – Борисенко Т.Г.

6.

Відповідальні виконавці

Гірська сільська рада, 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 одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося
90, 100 і більше років.
3.4.
Надання допомоги , інвалідам І та ІІ групи, інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам до 18 років;.
3.5.
Надання матеріальної допомоги учасникам війни в Афганістані та
вдовам
загиблих учасників війни, сім'ям міліціонерів та військовослужбовців,
які загинули при виконанні службових обов'язків, на вихованні у яких є
неповнолітні діти.

3.6.
учасникам бойових дій, сім’ям загиблих ветеранів війни, які брали
участь в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України;
3.7.
Надання матеріальної допомоги інвалідам, які навчаються у
навчальних закладах та за дистанційною формою навчання.
3.8.
3акупівля путівок або відшкодування витрат інвалідам, ветеранам
війни та праці, пов’язаних із санаторно-курортним лікуванням;
3.9.
На поховання учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів та
інвалідів, які мають статус учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
3.10. відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій
громадян;
3.11. надання коштів для організації безкоштовного харчування одиноких
пенсіонерів та інвалідів;
3.12. фінансування на придбання подарунків для першокласників та
випускників загальноосвітньої школи с. Гора та новорічних подарунків для дітей
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів с. Гора;
3.13. фінансування на придбання друкованої поліграфічної продукції для
привітань до святкових дат та поштові витрати;
3.14. Придбання крісел-колясок для інвалідів.
3.15. Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів
харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів,
ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених громадян.
3.16.Фінансування заходів із проведення моніторингу забезпечення
доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та
громадського призначення;
3.17. Фінансування заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та
соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
3.18.Фінансування заходів з професійної реабілітації та зайнятості осіб з
обмеженими фізичними можливостями на створення нових робочих місць для
інвалідів.
3.19. Надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС.
4.

Шляхи реалізації Програми

4.1.Обсяг фінансування затверджується Головою Гірської сільської ради у
межах коштів, передбачених в сільському бюджеті на поточний рік для реалізації
заходів Програми.
4.2.
Виконавчий комітет Гірської сільської ради здійснює контроль за
правильністю нарахування і виплатою матеріальних допомог соціальнонезахищеним категоріям громадян та проведенням інших видатків, передбачених у
Програмі.
4.3.
Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань
державних установ і громадських організацій, поданих у встановленому порядку, а
також відповідно до розпоряджень Голови Гірської сільської ради та на підставі
рішень прийнятих Гірською сільською радою.

4.4.Оплата путівок, крісел-візків для інвалідів здійснюється на підставі
укладених договорів, подань громадських організацій інвалідів та управлінь
охорони здоров'я.
5. Строки виконання Програми

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2016 - 2020 років.
6.Фінансове забезпечення Програми

6.1.Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок
коштів бюджету Гірської сільської ради, інших джерел, не заборонених чинним
законодавством. Загальний обсяг Програми становить 1 500 000 грн. з яких на
2016 рік – 300 000 грн., на 2017 рік – 300 000 грн., на 2018 рік – 300 000 грн., 2019
рік – 300 000 грн., на 2020 рік – 300 000 грн.
6.2. Зміни щодо суми фінансування Програми на кожен рік окремо може бути
змінено на підставі відповідного рішення ради, але не більше 10% від загального
бюджету на відповідний рік.

