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забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні до самообслуговування 
на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району 
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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
  

1. На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого 
значення набувають питання підвищення добробуту населення, поступове 
зниження бідності та досягнення соціальної справедливості, заохочення до 
соціального прогресу з метою наближення рівня життя в країні до європейських 
стандартів. Вирішення цих завдань неможливе без високопрофесійного підходу 
до формування та реалізації політики соціального захисту і соціального 
забезпечення на державному та місцевому рівнях. Тому, одним із пріоритетних 
напрямків соціальної політики територіальної громади є підвищення 
ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, 
соціального захисту кожної окремої людини. Саме на вирішення цих 
стратегічних завдань, а також на зростання рівня життя вразливих категорій 
громадян, надання їм необхідних соціальних послуг з урахуванням їх реальних 
потреб спрямована ця Програма. 

2. Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, 
яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості 
життя. 

3. Перехід до нової економічної системи і нової моделі суспільного устрою 
виявив необхідність охоплення соціальним захистом усього населення, а не 
лише його окремих категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого 
життя стикається з різними соціальними, економічними, політичними, 
правовими, екологічними, виробничими та іншими соціальними ризиками, які 
вона часто не може подолати самостійно. 

4. У сучасних умовах надзвичайно важливим і відповідальним завданням є 
забезпечення захисту від бідності та адресна підтримка людей. А це своєчасне 
призначення та виплата усіх видів соціальної допомоги відповідно до діючого 
законодавства. 

5. У зв’язку з підвищенням цін та тарифів на оплату житлово-комунальних 
послуг більшість сімей не зможуть оплачувати  комунальні послуги з сімейного 
бюджету, тому на допомогу прийшла держава. Урядом вдосконалено, 
спрощено та підвищено ефективність програми житлових субсидій. 

6. Однією із форм захисту громадян є організація соціального 
обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг Ревненського 
відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування 
(надання соціальних послуг). 

7. У Ревненського відділення стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового перебування близько 50 громадян мають змогу проживати та 
отримувати послуги. Також соціальними працівниками надаються послуги за 



місцем проживення мешканців, які потребують сторонньої допомоги, а саме 
значна увага приділяється питанням надання соціальних послуг одиноким 
громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного стороннього 
догляду. 

8. На даний час особливої актуальності набирає реабілітація дітей, які 
мають фізичні та розумові вади, психічні захворювання. Передумовою 
інтеграції таких дітей в суспільство є здійснення заходів, спрямованих на 
коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним 
соціальним та побутовим навичкам. Важливим питанням залишається 
створення спецзакладів для занять та проведення реабілітаційних заходів. На 
території громади проводиться робота із забезпечення вільного доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень об’єктів 
соціальної інфраструктури, інженерно-транспортної та дорожньо-шляхової 
мережі. Однак, проведені заходи не дають змоги повною мірою розв’язувати 
проблеми інтеграції у суспільство осіб з обмеженими можливостями, 
враховуючи те, що не всі об’єкти інфраструктури населених пунктів громади 
пристосовані для інвалідів. 
  

2. Визначення мети Програми 
  

1. Метою Програми є вдосконалення та посилення рівня соціального 
захисту населення громади, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та 
соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, 
вирішення питань соціально-побутового обслуговування громадян, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, взаємодія з органами виконавчої 
влади, громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну 
спрямованість. 
  

3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 
  

1. Забезпечення державних гарантій та соціального захисту населення. 
2. Формування комплексної системи соціального захисту громадян, які 

потребують соціальної підтримки. 
3. Удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш 

вразливим верствам населення, посилення адресної спрямованості. 
4. Підвищення якості соціального обслуговування громадян, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 
5. Підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких 

має соціальне спрямування. 
6. Створення умов для максимально раціонального та економного 

використання коштів бюджету громади, спрямованих на сферу соціальної 
допомоги, залучення додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток 
ділової та творчої активності і громадян. 
  

 
 
 



4. Фінансування Програми 
  

1. Джерелами фінансування є державний, обласний та сільський бюджети, 
інші джерела, не заборонені законодавством. 

2. Обсяги бюджетних коштів визначаються щороку, виходячи з фінансових 
можливостей бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством. 

3. У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням 
Гірської сільської ради шляхом уточнення окремих завдань і показників – у 
відповідності до змін законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни 
пріоритетів та з інших об’єктивних причин. 
  

5. Перелік завдань Програми 
  

1. Будь-яка особа потребує задоволення своїх потреб та інтересів і 
стикається з певними труднощами та проблемами, які не завжди може подолати 
самостійно. Особливістю заходів Програми є те, що вони  поширюються на всі 
категорії населення незалежно від віку чи суспільного становища. Водночас 
зміст соціального захисту, його форми і методи є адресними, індивідуальними, 
адже одна людина може потребувати матеріальної допомоги як першої умови 
виживання, інша – соціального обслуговування, стороннього догляду, 
моральної підтримки тощо. 

2. Основними принципами надання різних видів соціальних послуг та 
соціальної допомоги визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність, 
відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання 
соціальних послуг, гуманність, комплексність, максимальну ефективність 
використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають 
соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, конфіденційність, 
дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і 
правових норм суб’єктами, що надають соціальні послуги. 
  
 
 
  
  


