
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про схвалення проекту 

міської програми соціального 

захисту населення до 2021 

року 

 

Відповідно до ст. 34 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект міської програми соціального  захисту населення на 2017-2021 

роки (додається). 

2. Подати вищезазначений проект на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 

 
 

 

 

Заступник міського голови                                 підпис                                 В. Камінська 

 

15 грудня 2016 року  Старокостянтинів   №398 

 
 

                                                  

 



Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету міської ради  

15.12.2016 року №398 

Про міську програму соціального 

захисту населення до 2021 року 

  

 

З метою подальшого вирішення невідкладних питань організаційно-правового, 

матеріально-технічного, соціально-побутового обслуговування малозабезпечених та 

пільгових категорій громадян міста, надання адресної підтримки, а також різних видів 

соціальних послуг незахищеним верствам населення, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити міську програму соціального захисту населення на 2017-2021 роки 

(далі - Програма) згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Камінська В.К.) 

щорічно, при формуванні бюджету міста, передбачати кошти на виконання Програми. 

3. Керівникам виконавчих органів міської ради, керівникам підприємств, установ та 

організацій-учасникам Програми, забезпечити виконання передбачених Програмою 

заходів, про що щорічно до 05 січня інформувати управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради. 

4. Доручити управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Шабельник Н.І.) забезпечувати координацію виконання заходів, 

передбачених Програмою, та подавати до Старокостянтинівської міської ради узагальнену 

інформацію про хід і результати їх виконання щорічно до 25 березня. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. та 

постійну комісію міської ради з питань освіти, молодіжної політики, культури, фізичної 

культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення (голова комісії- 

Городова Л.О.). 

 

 

  

Міський голова                                                  підпис                                    М. Мельничук



Додаток 

до рішення сесії міської ради 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

соціального захисту населення на 2017-2021 роки 

 

Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки (далі - 

Програма) розроблена відповідно до законів України: «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів 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 соціальні послуги», «Про охорону дитинства», «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про 

соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк». 

 

І. Мета Програми та завдання Програми 

Метою Програми є підвищення кількості та якості надання соціальних послуг, 

ефективності проведення місцевої політики щодо поліпшення якості життя вразливих 

груп населення, забезпечення державних гарантій та впровадження нових механізмів 

посилення адресності надання послуг та соціального захисту населення.  

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 ветеранів війни, праці та громадян похилого 

віку; 

забезпечення соціальної підтримки інвалідів та дітей інвалідів; 

забезпечення соціальної підтримки сімей; 

забезпечення соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

підтримка громадських організацій, основними напрямками діяльності яких є 

надання соціальних послуг вразливим верствам населення; 

увічнення пам’яті жертв війни, політичних репресій та депортацій. 

Для вирішення цих завдань потрібна комплексна система заходів, орієнтована на 

конкретні цільові групи населення, і цим зумовлена необхідність прийняття і виконання 

Програми. 

 

ІІ. Шляхи і способи досягнення мети 

Населення міста Старокостянтинова становить 35109 чоловік. Із загальної 

чисельності-11074 пенсіонерів; 1757 ветеранів війни; 2920 інвалідів; 148 дітей-інвалідів; 

244 громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 399 багатодітних 

сімей, в яких виховується 1004 дитини; 38 опікунів та піклувальників; 296 

малозабезпечених сімей, що отримують державну соціальну допомогу; 468 учасників 

антитерористичної операції та 8 сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які 

приймали участь в антитерористичній операції; 271 внутрішньо переміщена особа та 1018 

одиноких громадян пенсійного віку. Усі зазначені категорії охоплені заходами соціального 

захисту та підтримкою з боку держави відповідно до чинного законодавства. 

Соціально-економічна ситуація сьогодення є нестабільною, внаслідок чого все 

більша кількість соціально-вразливих верств населення опиняється за межею 

малозабезпеченості. Виникають додаткові потреби вжиття цілеспрямованих місцевих  

заходів соціальної підтримки та допомоги для цілого ряду груп населення,  
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характерною рисою яких є малозабезпеченість, безробіття, немічність, інші життєві 

негаразди. А це, в свою чергу, зумовлює доцільність надання додаткової фінансової, 

адресної допомоги та підтримки за рахунок коштів міського бюджету. В рамках Програми 

продовжуватиметься надання адресної грошової допомоги: ветеранам війни, сім’ям 

загиблих (померлих) воїнів в Афганістані та членам сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції на сході України, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Виплачуватиметься одноразова грошова допомога мешканцям міста з нагоди державних 

свят, визначних та пам'ятних дат, а також мешканцям міста, яким виповнилось 100 і 

більше років. Надаватиметься одноразова адресна грошова допомога мешканцям міста, які 

опинились в складних життєвих обставинах, продовжиться виплата допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов'язалась поховати померлого, одноразова матеріальна допомога на лікування. 

Заходами Програми передбачено фінансування громадських організацій соціального 

спрямування шляхом підтримки їх статутної діяльності, надання підтримки для 

проведення заходів соціального спрямування. 

Завдання передбачається розв’язати шляхом: 

забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних пільг та 

гарантій; 

забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам 

населення; 

розширення сфери надання соціальних послуг; 

здійснення системних реабілітаційних заходів, забезпечення санаторно-курортного 

оздоровлення, реабілітаційних засобів, протезних та ортезних виробів; 

створення для інвалідів безперешкодного доступу до об’єктів громадського та 

цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури,  транспорту, 

інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей 

та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту; 

залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні 

потреб інвалідів, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, учасників антитерористичної операції та сім’ям загиблих військовослужбовців, які 

приймали участь в антитерористичній операції. 
 
 

ІІІ. Пріоритетні напрями Програми 

Пріоритетними напрямами Програми є: 

підтримка соціально-вразливих верств населення, інвалідів війни, учасників 

бойових дій АТО, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, вдів учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС; 

надання соціальних послуг та допомоги малозабезпеченим верствам населення з 

числа одиноких людей похилого віку та інвалідів;  

забезпечення надання соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинились в 

складних життєвих обставинах (ситуаціях); 

створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями; 

підтримка громадських організацій соціального спрямування у виконанні їх 

статутних повноважень; 

забезпечення матеріальної та соціальної допомоги дітям-інвалідам. 

 

IV. Строки виконання Програми 

Програма розрахована на п’ять років: початок - 2017 рік, закінчення - 2021 рік та 

реалізується в один етап. 
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V. Фінансування Програми 

Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу 

України за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, а також коштів 

інших джерел, не заборонених законодавством України. Головним розпорядником коштів  

бюджету міста за Програмою є управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради. В разі потреби обсяг  фінансування  окремих 

заходів програми може коригуватись.  

 

 

VI. Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання програми дасть змогу покращити соціальний захист населення міста та 

дозволить реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії мешканців, 

поліпшити їх соціально-культурний рівень, соціальну, медичну та трудову реабілітацію, 

розширити сферу надання соціальних послуг. 

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета-покращення добробуту 

та якості життя мешканців міста.  

 

VIІ. Основні заходи Програми 

Основними заходами Програми є: 

здійснення послідовної політики щодо підвищення кількості та якості надання 

соціальних послуг, 

ефективність проведення політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп 

населення; 

забезпечення державних гарантій та впровадження нових механізмів посилення 

адресності надання послуг; 

підтримка ветеранів війни та праці, соціального захисту інвалідів, дітей-інвалідів, 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників 

антитерористичної операції, членів сімей загиблих військовослужбовців, осіб звільнених з 

місць позбавлення волі на певний строк, внутрішньо переміщених осіб та інших пільгових 

категорій громадян; 

забезпечення співпраці з установами, організаціями міста та громадськими організаціями.
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VIIІ. Заходи міської програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів  

 

Строк 

виконання  Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість) тис. грн., у тому числі: 
Очікуваний результат 

І 

етап: 

2017р. 

ІІ 

етап: 

2018р. 

ІІІ 

етап: 

2019р. 

ІV 

етап: 

2020р. 

V 

етап: 

2021р 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальні заходи 

1.  Проводити зустрічі з ветеранами 

війни та праці, членами сімей 

померлих (загиблих) ветеранів 

війни, інвалідами, 

реабілітованими, 

малозабезпеченими одинокими 

пенсіонерами, громадянами 

похилого віку, багатодітними 

сім’ями, постраждалими 

внаслідок аварії на ЧАЕС-

соціально-вразливими 

мешканцями міста 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

      Визначення основних 

соціальних проблем 

малозахищених верств 

населення міста, що 

потребують підтримки 

у їх вирішенні 

2.  Проведення семінарів, 

інформаційно-методичних нарад, 

розробка рекомендацій з питань 

соціального захисту 

незахищених верств населення  

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

      Впровадження 

передового досвіду 

використання сучасних 

технологій та методів 

надання якісних 

соціальних послуг 

3.  Проводити обстеження  Постійно Управління  

 

 

      Визначення  
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1                            2 3               4 5 6 7 8 9 10                   11 

 матеріально-побутових умов 

проживання соціально вразливих 

мешканців міста 

 соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради, 

територіальний 

центр 

соціального 

обслуговуван-

ня (надання 

соціальних 

послуг), центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

      індивідуальних потреб 

в необхідності надання 

різних видів соціальних 

послуг і допомог 

4.  Проводити роботу щодо 

максимального виявлення 

соціально незахищених 

мешканців міста, з метою 

визначення їх потреб та надання 

їм соціально-медичних та 

соціально-побутових послуг 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради, 

територіальний 

центр 

соціального 

обслуговуван-

ня (надання 

соціальних 

послуг), центр 

соціальних 

служб для сім'ї, 

дітей та молоді   

      Виявлення соціально 

незахищених мешканців 

міста 
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5.  Проводити широку 

інформаційно-роз’яснювальну 

роботу з питань соціального 

захисту населення (через засоби 

масової інформації, 

виготовлення та 

розповсюдження буклетів, 

брошур,  інформаційних 

листівок, підтримка в 

актуальному стані 

інформаційних стендів) 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

      Інформування 

населення міста з 

питань соціального 

захисту, надання 

роз’яснень та 

коментарів щодо змін у 

законодавстві 

6.  Залучати волонтерські загони 

навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти щодо 

надання посильної шефської 

допомоги ветеранам, одиноким 

громадянам, вдовам та інвалідам 

Постійно Управління 

освіти, 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

      Залучення молоді до 

волонтерського руху як 

додаткової системи 

надання соціальних 

послуг населенню 

7. Налагодити співпрацю з міською 

Організацією Товариства 

Червоного Хреста України, 

релігійними конфесіями, 

благодійними організаціями, 

громадськими організаціями з 

метою спільної координації дій 

щодо соціального захисту 

жителів міста 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

 

      Залучення до 

вирішення соціальних 

проблем міста активних 

представників 

громадських об'єднань 

8. Забезпечити проведення заходів 

до пам’ятних дат та подій 

соціального спрямування: 

  

Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

Постійно Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

управління 

соціального 

захисту  

Міський 

бюджет 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

4,0 

Вшанування громадян 

міста відповідних 

цільових груп, 

увічнення в пам'яті 

народу трагічних подій 

української історії, 
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 держав; 

Річниці Перемоги у ІІ Світовій 

війні 1941-1945 років; 

Дня пам’яті жертв політичних 

репресій; 

Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні; 

Дня партизанської слави; 

Міжнародного Дня ветеранів та 

людей похилого віку; 

Дня визволення міста; 

Дня захисника Вітчизни; 

Дня пам’яті жертв голодомору; 

Дня інвалідів; 

Дня волонтера; 

- Дня Чорнобильської трагедії; 

- Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

  

 

3,0 

 

1,0 

 

2,0 

 

1,0 

 

5,0 

 

1,0 

 

1,0 

2,0 

 

5,0 

5,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

 

3,0 

 

1,0 

 

2,0 

 

1,0 

 

5,0 

 

1,0 

 

1,0 

2,0 

 

5,0 

5,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

 

4,0 

 

1,0 

 

2,0 

 

1,0 

 

6,0 

 

1,0 

 

1,0 

3,0 

 

6,0 

5,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

 

5,0 

 

1,0 

 

2,0 

 

1,0 

 

7,0 

 

1,0 

 

1,0 

3,0 

 

6,0 

5,0 

 

4,0 

 

4,0 

 

 

5,0 

 

1,0 

 

2,0 

 

1,0 

 

7,0 

 

1,0 

 

1.0 

3,0 

 

7,0 

5,0 

 

4,0 

 

4,0 

патріотичне виховання 

молоді 

Підтримка соціально-незахищених верств населення та надання додаткових пільг 

9. 
Здійснювати заходи, спрямовані 

на підтримку вразливих груп 

населення міста, шляхом 

проведення різних видів виплат: 

        одноразової матеріальної 

допомоги на лікування; 

        одноразової матеріальної 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

комітету 

міської ради 

Міський 

бюджет 

 

 

 

 

1300,0 

 

 

 

 

1800,0 

 

 

 

 

2300,0 

 

 

 

 

2500,0 

 

 

 

 

2700,0 

Надання адресної 

грошової допомоги 

для здійснення 

підтримки та 

покращення 

матеріального стану 

окремих вразливих 

груп населення 
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допомоги на придбання тест 

смужок дітям хворим на 

цукровий діабет; 

одноразової матеріальної 

допомоги до Дня вшанування 

учасників бойових дій на 

території інших держав; 

     одноразової матеріальної 

допомоги до Дня визволення 

міста; 

     одноразової матеріальної 

допомоги до Дня партизанської 

слави; 

     одноразової матеріальної 

допомоги до Дня Чорнобильської 

трагедії; 

     одноразової матеріальної 

допомоги дітям-інвалідам до Дня 

інваліда; 

     одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям загиблих 

(померлих) учасників масових 

акцій громадського протесту та 

бойових дій АТО до Дня 

Незалежності України; 

     одноразової матеріальної 

допомоги активістам рай міської 

Ради ветеранів до 9 травня 

   36,0 

 

 

12,2 

 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

45,8 

 

 

45,3 

 

 

18,0 

 

 

 

 

 

9,4 

 

 

 

36,0 

 

 

12,2 

 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

45,8 

 

 

45,3 

 

 

18,0 

 

 

 

 

 

9,4 

44,0 

 

 

18,4 

 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

45,8 

 

 

45,3 

 

 

24,0 

 

 

 

 

 

9,4 

44,0 

 

 

18,4 

 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

45,8 

 

 

60,4 

 

 

24,0 

 

 

 

 

 

9,4 

48,0 

 

 

19,4 

 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

45,8 

 

 

60,4 

 

 

24,0 

 

 

 

 

 

9,4 

 

10. Надавати матеріальну допомогу 

на поховання, згідно з 

постановою КМУ від 31.01.2007 

№99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на  

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

Міський 

бюджет 

38,5 52,5 57,0 68,4 72,0 Підтримка 

вразливих верств 

населення шляхом 

надання допомоги 

на поховання 
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 поховання деяких категорій осіб, 

виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка 

зобов’язалась поховати 

померлого» 

 комітету 

міської ради 

       

11. 
Надавати матеріальну допомогу 

на організацію поховання осіб, з 

числа почесних громадян міста 

відповідно до Положення про 

звання «Почесний громадянин 

міста Старокостянтинова» 

 Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Міський 

бюджет 

32,0 

 

 

42,0 52,0 62,0 72,0 Підтримка вразливих 

верств населення 

шляхом надання 

допомоги на поховання  

12. Проводити виплати компенсацій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують постійної сторонньої 

допомоги (крім осіб, що 

обслуговуються соціальними 

службами) відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2004 №558 

«Про затвердження Порядку 

призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги» 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Міський 

бюджет 

95,5 129,4 145,5 167,5 190,0 Фінансова підтримка 

фізичних осіб, які 

надають соціальні 

послуги громадянам 

похилого віку, хворим, 

які не здатні до  

самообслуговування і 

потребують постійної 

сторонньої допомоги 

13. 

Забезпечити виготовлення 

бланків посвідчень батьків та 

дітей із багатодітних сімей 

 Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Міський 

бюджет 

5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 Вирішення питань 

надання пільг 

багатодітним сім'ям 

міста 
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14. Організувати вітання з виплатою 

одноразової грошової допомоги 

громадянам міста, яким 

виповнилося 100 і більше років 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Міський 

бюджет 

1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 Вшанування та 

фінансова підтримка 

осіб, яким виповнилось 

100 і більше років 

15. Надавати пільги на оплату 

житлово-комунальних послуг 

окремим категоріям громадян: 

членам сімей загиблих 

(померлих) учасників бойових 

дій АТО (доплата у розмірі 50%); 

інвалідам І групи по зору за 

користування телефонним 

зв'язком; 

матері загиблого учасника 

бойових дій  в Афганістані 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Міський 

бюджет 

 

 

 

80,0 

 

 

7,0 

 

 

3,0 

 

 

 

100,0 

 

 

7,0 

 

 

3,5 

 

 

 

120,0 

 

 

7,5 

 

 

3,5 

 

 

 

140,0 

 

 

7,5 

 

 

4,0 

 

 

 

170,0 

 

 

7,5 

 

 

4,0 

Покращення 

матеріального стану 

сімей окремих 

категорій населення, 

шляхом надання пільг 

на оплату за спожиті 

житлово-комунальні 

послуги 

 

16. Надавати пільги ветеранам війни 

на відвідування міської лазні  

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Міський 

бюджет 

14,0 20,0 20,0 25,0 25,0 Оплата вартості 

наданих послуг, 

покращення 

матеріального стану 

пільгових категорій 

громадян 

Соціальний захист осіб похилого віку 

17. Сприяти активному довголіттю 

літніх людей, шляхом: 

надання психологічної і 

соціальної підтримки; 

сприяння їх діловій 

активності; 

сприяння громадській активності 

людей похилого віку,  

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради, 

територіальний  

При 

потребі 

залучення 

благодій-

них коштів 

     Піклування про 

здоров’я і добробут 

літніх людей 
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 участі у створенні та 

діяльності об’єднань громадян, 

волонтерській праці; 

сприяння залученню 

громадян похилого віку до 

творчості, спілкування, 

духовного розвитку, 

взаємодопомоги та ін. 

 центр 

соціального 

обслуговуван-

ня  (надання 

соціальних 

послуг), відділ 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

виконавчого 

комітету 

міської ради, 

громадські 

організації 

       

18. Забезпечувати надання 

одноразової допомоги на 

придбання засобів гігієни для 

осіб I групи інвалідності 

(ліжкохворі), які перебувають на 

обліку територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради, 

територіальний 

центр 

соціального 

обслуговуван-

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Міський 

бюджет 

10,0 10,0 12,0 12,0 14,0 Забезпечення надання 

засобів гігієни 

підопічним  

територіального центру 

соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг)  

19. Надавати продуктові набори для 

підопічних відділення соціальної 

допомоги вдома до Дня людей 

похилого віку 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого  

Міський 

бюджет 

50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 Надання адресно-

натуральної допомоги 
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   комітету 

міської ради, 

територіальний 

центр 

соціального 

обслуговуван-

ня  (надання 

соціальних 

послуг) 

       

20. Організовувати громадянам, які 

обслуговуються територіальним 

центром соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) урочистостей 

та концертів з нагоди 

відзначення державних та 

релігійних свят 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради, 

територіальний 

центр 

соціального 

обслуговуван-

ня  (надання 

соціальних 

послуг) 

Благодійна 

та гумані-

тарна 

допомога 

     Залучення одиноких 

громадян похилого віку 

до творчості, 

спілкування, духовного 

розвитку 

21. Організовувати благодійні акції, 

спрямовані на надання допомоги 

громадянам, які обслуговуються 

територіальним центром 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради, 

територіальний 

центр 

соціального 

обслуговуван-

ня  (надання 

Благодійна 

та гумані-

тарна 

допомога 

     Покращення 

матеріального 

забезпечення цільової 

групи 
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   соціальних 

послуг) 

       

Співпраця із громадськими організаціями 

22. Брати участь у роботі зборів, 

пленумів і конференцій 

громадських, благодійних 

організацій міста соціального 

спрямування, проводити зустрічі 

з їх активами 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

      Співпраця із 

громадськими 

об’єднаннями 

громадян, діяльність 

яких має соціальне 

спрямування 

23. Продовжувати співпрацю з 

громадськими організаціями, 

релігійними громадами, 

благодійними організаціями і 

фондами з метою спільної 

координації дій щодо 

соціального захисту соціально-

вразливих груп населення міста 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

      Співпраця із 

громадськими 

об’єднаннями  

24. Здійснювати фінансову 

підтримку статутної діяльності 

міських громадських організацій 

ветеранів та інвалідів в межах 

бюджетних асигнувань, згідно 

ст.20 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» та ст. 13 

Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів 

в Україні» 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Міський 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 60,0 60,0 Підтримка статутної 

діяльності громадських 

об’єднань ветеранів 

війни та інвалідів 

25. Здійснювати фінансову 

підтримку діяльності 

громадських об’єднань, які 

надають соціальні послуги, 

відповідно до ст. 14 Закону  

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого  

Міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Співпраця із 

громадськими 

об’єднаннями, які 

надають соціальні 

послуги 
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 України "Про соціальні послуги"  комітету 

міської ради 

       

26. Вирішувати пріоритетні 

соціальні проблеми міста, з 

використанням механізму 

соціального замовлення, шляхом 

проведення конкурсу соціальних 

проектів громадських 

організацій 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Міський 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 Розв’язання соціальних 

проблем міста із 

залученням людських 

та фінансових ресурсів 

громадських об’єднань 

27. Здійснювати співфінансування 

реалізації соціальних проектів 

громадських організацій, які 

надають соціальні послуги 

соціально-вразливим верствам 

населення міста, скеровуючи 

кошти безпосередньо на їх 

реалізацію 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Міський 

бюджет 

35,0 35,0 35,0 40,0 40,0 Співпраця із 

громадськими 

об’єднаннями у 

вирішенні соціальних 

проблем 

Соціальна адаптація бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі 

28. Проводити комплексну роботу 

щодо запобігання випадкам 

незаконного відчуження житла 

та захисту майнових прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

одиноких непрацездатних 

громадян, осіб визнаних 

недієздатними, забезпечити у 

разі потреби за їх бажанням 

постійний догляд або 

влаштування до відповідного 

закладу соціальної підтримки 

(догляду) 

Постійно Служба у 

справах дітей, 

управління 

соціального 

захисту 

населення, 

юридично-

житловий 

відділ 

виконавчого 

комітету 

міської ради,  

територіальний 

центр 

соціального 

обслуговуван- 

      Запобігання явищам 

бездомності та 

безпритульності 
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   ня 

(надання 

соціальних 

послуг) 

       

29. Проводити соціальне 

патрулювання щодо виявлення 

бездомних громадян в осінньо-

зимовий період з метою 

запобігання надзвичайним 

подіям та надання необхідної 

допомоги особам без постійного 

місця проживання, із залученням 

до такої роботи дільничних 

інспекторів поліції 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення, 

відділ з 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

      Виявлення осіб без 

постійного місця 

проживання, з метою 

запобігання 

надзвичайним подіям 

та надання соціальної 

допомоги 

30. Проводити профілактичні заходи 

і діагностично-лабораторні 

обстеження, забезпечити 

лікування (амбулаторне та 

стаціонарне) у міських 

лікувально-профілактичних 

закладах бездомних та осіб, 

звільнених з місць позбавлення 

волі 

Постійно 

 

Центр 

соціальних 

служб для сім'ї, 

дітей та молоді. 

Рекомендувати 

Старокостянти-

нівській 

центральній 

районній 

лікарні, 

Старокостянти-

нівському  

центру 

первинної  

медико-

санітарної 

допомоги 

 

Міський 

бюджет 

     Зниження рівня 

захворюваності серед 

бездомних громадян та 

осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, та 

запобігання 

поширенню 

захворювань серед 

населення 
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31. Забезпечити направлення на 

госпіталізацію до 

спеціалізованих стаціонарних 

установ бездомних громадян та 

осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, хворих на 

туберкульоз та інфікованих 

мікобактеріями туберкульозу, 

ВІЛ-інфікованих, із 

захворюваннями, що 

передаються статевим шляхом, 

алко- та наркозалежних 

Постійно 

 

Рекомендувати 

Старокостянти-

нівській 

центральній 

районній 

лікарні, 

Старокостян-

тинівському  

центру 

первинної  

медико-

санітарної 

допомоги 

      Забезпечення медичним 

обслуговуванням 

бездомних громадян та 

осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі 

32. Забезпечити оформлення до 

будинків-інтернатів бездомних 

громадян та осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі (інваліди, 

одинокі особи похилого віку), 

відновлення пенсій, пільг та 

інших видів допомоги 

Постійно 

 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради, 

територіальний 

центр 

соціального 

обслуговуван-

ня  (надання 

соціальних 

послуг) 

      Забезпечення 

соціально-побутового 

обслуговування, 

відновлення соціальних 

виплат та допомог 

бездомним та особам, 

звільненим з місць 

позбавлення волі 

33. Здійснювати забезпечення 

одягом, білизною та взуттям, за 

зверненням бездомних громадян, 

із  резервного банку одягу 

Постійно 

 

Територіаль-

ний центр 

соціального 

обслуговуван-

ня (надання 

соціальних 

послуг), Центр 

соціальних 

Благодійна 

та гумані-

тарна 

допомога 

 

     Задоволення потреби 

першої необхідності в 

одязі бездомних 

громадян та осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі 
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   дітей та молоді        

34. Надавати одноразову 

матеріальну допомогу за 

поданням суб’єктів соціальної 

роботи особам, які звільнилися з 

місць позбавлення волі та 

перебувають у складних 

життєвих обставинах 

Постійно Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Міський 

бюджет 

5,0 6,0 8,0 9,0 10,0 Вирішення 

матеріально-побутових 

проблем осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі 

Фінансове забезпечення 

35. Щорічно передбачати в міському 

бюджеті виділення коштів на 

фінансування програм 

При 

формува-

нні 

бюджету 

Фінансове 

управління, 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Загальна 

сума 

1979,

2 

2571,

6 

3156,

4 

3502,

4 

3784 Фінансове забезпечення 

виконання заходів 

програми 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                       О. Степанишин 

 

 

 

Керуючий справами                                                                         підпис                                                                                  В. Янзюк 

 


