ЗАТВЕРДЖЕНО
сесією Музиківської сільської ради
19.12.2019№ 741
ПРОГРАМА
медико-соціальної та побутової допомоги громадянам, людям
похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам, учасникам АТО, сім'ям, які потребують
сторонньої допомоги
на 2020 рік
І. Актуальні проблеми
Згідно із Законом України «Про Товариства Червоного Хреста України», схвалено у
листопаді 2002 року, Товариство є всеукраїнською урядовою гуманітарною організацією на
громадських засадах, яка допомагає органам державної влади з гуманітарних питань та
забезпечує медико-соціальну допомогу незахищених верств населення.
В основу розроблення програми покладено принципи державної політики у сфері
охорони здоров'я, та згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом
України «Про громадське об’єднання», Законом України «Про Товариство Червоного
Хреста» схвалено в листопаді 2012 року. Статут Товариства Червоного Хреста в новій
редакції від 30.04.2016 року.
В Музиківській сільській раді нараховується близько 1000 осіб літніх громадян, з них
одиноко проживаючих 93 особа, одиноких непрацездатних осіб -22, які потребують
сторонньої допомоги вдома, інвалідів – 139 осіб, дітей — інвалідів — 26 осіб, дітей —
сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування — 12 чоловік.
Бажаючих бути під опікою більше тому, що крім соціальної та побутової допомоги
медичною патронажною сестрою надається постійна медична допомога вдома та у медикосоціальній кімнаті.
II. Основна мета та завдання програми
З метою зниження соціальної напруги у громаді, шляхом медичної, соціальної та
побутової підтримки уразливих верств населення розроблено проект програми.
Завдання програми:
 проведення обстеження матеріально побутових умов й взяття на облік одиноких
малозабезпечених громадян похилого віку та інвалідів;
 надання медико-соціальної, побутової допомоги уразливим верствам населення вдома та
у медико-соціальній кімнаті
 збір у населення одягу, взуття, продуктів харчування й видача тим, хто їх потребує;
 забезпечення утримання медичної патронажної сестри для надання допомоги вдома та в
медико-соціальній кімнаті;
 надання допомоги багатодітним сім'ям, дітям-сиротам, ВІЛ-інфікованим та хворим на
туберкульоз:
Така хвороба, як туберкульоз, поширюється в Україні. Медична сестра бере активну
участь у профілактиці, діагностиці та догляді за хворими на туберкульоз. Має єдину мету –
збереження та відновлення здоров'я людини, запобігання таких небезпечних хвороб, як
СНІД, туберкульоз, наркоманія.
Нові задачі, які стоять перед медичною сестрою на сучасному рівні, потребують
високого рівня інформованості населення проти небезпечних захворювань, особливо молоді.
Досягнення цієї мети – проведення тренінгів, благодійних акцій, навчальних
семінарів, змагань юних волонтерів, тематичних вечорів, надання допомоги хворим та інше,
а саме:
 надання медичної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам, дітямсиротам;
 навчання населення прийомам першої допомоги і правилам догляду за хворими вдома;
 пропаганда безоплатного донорства і здорового способу життя.

ІІІ. Організації-партнери щодо реалізації програми
1. Органи місцевої влади:
 Музиківська сільська рада бере участь у підборі кандидатур на посаду медичної
патронажної сестри;
 бере участь у забезпеченні фінансування програми.
2. Обласна організація Товариства Червоного Хреста.
3. Національний комітет Товариства Червоного Хреста України.
IV. Джерела фінансування
Фінансування програми відбувається за рахунок коштів Музиківської сільської ради,
згідно з кошторисом, що додається.

Секретар сільської ради

Л.С.Погрібна

Додаток
до рішення Музиківської
сільської ради
від 29.12.2019№741

КОШТОРИС

фінансування місцевої програми медико-соціальної та
побутової допомоги одиноким громадянам, людям похилого віку,
інвалідам, дітям-сиротам, сім'ям, які потребують сторонньої
допомоги на 2020 рік
№
з/п

Зміст заходу

Фінансова підтримка з
місцевого бюджету

1

2

3

1. Матеріальна допомога літнім громадянам та інвалідам
1.1.

Продукти харчування, враховуючи проведення
благодійних акцій

-

1.2. Благодійні гарячі обіди

-

1.3. Одяг та взуття

-

1.4. Допомога у грошовій формі

-

Проведення тренінгів: «Профілактика СНІДу та
наркоманії», «Разом з Червоним Хрестом проти
1.5.
туберкульозу та СНІДу», «За здоровий спосіб життя»,
змагань, конкурсів
Медико-соціальна допомога вдома та у медико2.
соціальних кімнатах
Заробітна плата та нарахування медичної
патронажної сестри, матеріальна допомога до:
2.1.
Всесвітнього дня Червоного Хреста — 4723 грн;
матеріальна допомога на оздоровлення — 4723 грн
2.1.1. Витрата на придбання медикаментів

81000,00
4 000,00

2.2. Матеріали, предмети, обладнання, інше.(канцтовари)
Створення запасів на складі на випадок надзвичайних
ситуацій
До “Дня захисту дітей ”надання допомоги дітям3. сиротам, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з
інвалідністю.

2.2.1.

4. Інші послуги (витрати на відрядження)

-

Всього по програмі

Секретар сільської ради

-

85 000,00

Л.С.Погрібна

