
 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                    Рішення сесії  

                                                                                                   20.12.2018 № 415 

 

Програма соціального захисту населення Музиківської ОТГ на 2018-2021 роки 

      

I. Загальні положення 

   Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

посилення уваги до потреб ветеранів війни та праці, людей з інвалідністю, одиноких 

непрацездатних громадян, малозабезпечених сімей з дітьми, сімей з дітьми учасників 

бойових дій АТО та забезпечення їх соціального захисту розроблена програма у сфері 

соціального захисту населення на 2018-2021 роки. 

     На території Музиківської ОТГ проживає 60  учасників бойових дій, 34 ветерани війни, 

194 ветерани праці, 155 людей з інвалідністю різних категорій, 41 багатодітна сім'я, 18  сімей 

з дітьми з інвалідністю.   

     Медичне обслуговування ветеранів війни та праці, людей з інвалідністю здійснює 

Музиківська амбулаторія, Східненська ФОП, Загорянівський ФП, бригада екстреної швидкої 

допомоги, патронажна медична сестра, сестра Червоного Хреста та ін. 

 

II. Мета і завдання Програми 

    Метою програми є поліпшення соціальної захищеності ветеранів війни та праці, людей з 

інвалідністю, спостереження за сім'ями з дітьми, які мають недостатні для життєдіяльності 

доходи, покращення медичного, соціально-побутового обслуговування, надання матеріальної 

допомоги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання грошової 

допомоги особам, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не 

перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні, допомога членам 

сімей військовослужбовців, які беруть участь в АТО, сім'ям, які постраждали внаслідок 

пожежі або іншого стихійного лиха та інші. 

 

 

     Основними завданнями Програми є: 

- надання адресної підтримки найменш захищеним верствам населення, людям з 

інвалідністю, багатодітним сім'ям, найстаршим мешканцям, людям з інвалідністю та 

тяжкохворим, лікування,яких вимагає значних фінансових витрат. 

- надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, які 

опинилися в складних життєвих обставинах; 

-    надання допомоги ветеранам ВВВ до 9 травня; учасникам війни, вдовам ветеранів 

війни, учасникам війни, колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів, гетто, інших місць 

примусового тримання, а також дітям, що народилися у зазначених місцях примусового 

тримання їх батьків; 

-   надання одноразової матеріальної допомоги до Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав (Афганістан, інші) 

-   надання одноразової допомоги членам сімей військовослужбовців, які беруть  або 

приймали участь в АТО; 

-  надання одноразової матеріальної допомоги особам, що постраждали від наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

       -     надання допомоги сім'ям, що постраждали внаслідок пожежі або стихійного лиха. 

       -     надання одноразової грошової допомоги на поховання. 

Допомога надається за заявою, за наявності паспорту, коду, акта обстеження, довідки, 

що підтверджує надзвичайні обставини, довідки про стан здоров'я, довідки про відкриття 

рахунку в банку, довідки про склад сім'ї. Мешканці сіл Східне та Загорянівка мають отримати 

письмове погодження старости Східненського територіального округу.  

 



 

III.   Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які 

передбачаються для виконання програм і заходів з соціального захисту населення, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи власні ресурси 

громадських організацій відповідної спрямованості, підприємств і організацій різних форм 

власності, вітчизняних та іноземних інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян.  

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у 

межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки.  

Виконання  заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого 

бюджету в сумі 200 000 грн. на рік,  благодійної допомоги суб'єктів господарювання 

підвідомчої території.  

 

IV.  Очікувані результати 

 Реалізація даної Програми дозволить:  

 - знизити рівень бідності на території ОТГ, підвищити рівень охоплення найбільш 

нужденних верств населення соціальними виплатами і послугами;  

- покращити умови проживання та соціально-побутового обслуговування громадян, 

що проживають у складних життєвих умовах та одиноких непрацездатних громадян;  

- створити систему своєчасного реагування щодо надання необхідної допомоги 

потребуючим громадянам для зниження соціальної напруги у суспільстві.  

 

V. Організація і контроль за виконанням програми 

Головним виконавцем і координатором Програми є сектор соціального захисту 

населення та медичного обслуговування Музиківської сільської ради. Контроль за її 

виконанням здійснює Музиківська сільська рада. Двічі на рік сектор соціального захисту 

населення та медичного обслуговування Музиківської сільської ради звітує на засіданні 

виконавчого комітету сільської ради щодо виконання програми, один раз на рік – на засіданні 

сесії сільської ради. Звіт про виконання програми публікується на сайті сільської ради. 

 

 

 

 

                      Секретар сільської ради                                                                  Л.С. Погрібна 



Додаток  

до Програми соціального  

захисту населення 

 

Заходи 

щодо виконання місцевої комплексної програми у сфері соціального захисту населення на 

2019 рік 

 

№ 

п\п 

Зміст заходів Термін                                                              

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

 1. Проводити обстеження матеріально-

побутових умов проживання одиноких 

ветеранів війни та праці, інвалідів,дітей 

війни,інших громадян похилого віку, 

малозабезпечених сімей, сімей з дітьми 

учасників АТО з метою визначення їх 

потреб у соціальних послугах та 

надання відповідної адресної допомоги 

як таким, що перебувають у складних 

обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати.  

  Постійно Сектор соціального 

захисту та 

медичного 

обслуговування  

населення 

 

 2. Забезпечити 100 відсоткове виявлення 

одиноких ветеранів та інвалідів, 

громадян похилого віку, які не в змозі 

забезпечити свою життєдіяльність та 

влаштування, за їх згодою, на постійне 

або тимчасове соціальне 

обслуговування. 

 Постійно Сектор соціального 

захисту та 

медичного 

обслуговування  

населення 

 

3. Взяти під опіку одиноких мало 

захищених осіб із числа пенсіонерів, 

ветеранів війни та праці, дітей війни, 

інвалідів, зокрема надавати допомогу 

щодо проведення ремонту помешкань, 

придбання палива, одягу та взуття. 

(Через обстеження матеріально-

побутових умов). 

  Постійно Сектор соціального 

захисту та 

медичного 

обслуговування  

населення 

 

4. Надавати допомогу на поховання  по  

1000,00 грн. на протязі 6 місяців після 

смерті особи та на підставі заяви, 

паспорта чи іншого документу, що 

посвідчує особу. 

10 чол по 1000,00 

Протягом 

2019 року 

Місцевий бюджет 10 000,00 

5. Надання допомоги ветеранам ВВВ до 9 

травня;придбання солодощів 3 чол по 

1000 грн 

  Травень                                                                 

2019 

Місцевий бюджет 5 000,00 

6. надання одноразової матеріальної 

допомоги до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав (Афганістан, інші)  

7 чол по 500,00 

 Місцевий бюджет 3 500,00 

7. Надавати одноразову допомогу сім'ям 

військовослужбовців, які приймали або 

беруть участь в АТО 

 50 чол по 1000,00 

Протягом 

2019 року 

Місцевий бюджет 50 000,00 

8. Надання одноразової матеріальної 

допомоги особам, ліквідаторам, що 

постраждали від наслідків 

Протягом 

2019 року 

Місцевий бюджет 4 000,00 



Чорнобильської катастрофи,  

8 чол по 500,00 

9. Надання одноразової матеріальної 

допомоги інвалідам, багатодітним 

сім'ям, найстарішим мешканцям,дітям 

з інвалідністю по 1000 ,00  та 

тяжкохворим, лікування,яких вимагає 

значних фінансових витрат та іншим 

по 2000 грн (онкохворі, реанімація)  

Протягом 

2019 року 

Місцевий бюджет 102 000,00 

10. Надання одноразової  допомоги сім'ям, 

що постраждали внаслідок пожежі або 

стихійного лиха 

Протягом 

2019 року 

Місцевий бюджет 20 000,00 

11. Надання коштів Раді ветеранів  2019 рік Місцевий бюджет 2 000,00 

12 Надання матеріальної допомоги та 
придбання квітів для привітання 
громадян, яким виповнюється  
95  років:  Сипко І.Є.   
та 90 років: Калачова Г.О., Цмокалюк 
Н.П., Панова Л.М., Воскобойник Л.Є., 
Лященко Н.Г., Поліжак С.Ф. 7 чол по  
500,00 

2019 рік Місцевий бюджет 3 500,00 

  

 

                        Секретар  сільської ради                                                            Л.С. Погрібна        

 



Додаток  

до рішення сесії  

20.12.2018№415 

 

 

ЗАХОДИ 

 

 щодо реалізації Програми соціального захисту населення  Музиківської ОТГ на 2018 – 2021 роки 

№ 

з/п 

Зміст  

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання, 

роки 

Прогнозні обсяги  

фінансових ресурсів, грн. 

Усього у тому числі 

держ. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

місц. 

бюджети 

інші 

джерела 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Проводити обстеження матеріально-

побутових умов проживання одиноких 

ветеранів війни та праці, людей з 

інвалідністю,дітей війни,інших громадян 

похилого віку, малозабезпечених сімей, 

сімей з дітьми учасників АТО з метою 

визначення їх потреб у соціальних 

послугах та надання відповідної адресної 

допомоги як таким, що перебувають у 

складних обставинах і не можуть 

самостійно їх подолати.  

 

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування 

2018 

2019 

2020 

2021 

     

2.  Забезпечити 100 відсоткове виявлення 

одиноких ветеранів та людей з 

інвалідністю, громадян похилого віку, які 

не в змозі забезпечити свою 

життєдіяльність та влаштування, за їх 

згодою, на постійне або тимчасове 

соціальне обслуговування у відділеннях КЗ 

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування 

2018 

2019 

2020 

2021 

     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Білозерський районний територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)». 

 

3.  У співпраці з територіальним центром 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) взяти під опіку 

одиноких мало захищених осіб із числа 

пенсіонерів, ветеранів війни та праці, дітей 

війни, людей з інвалідністю, зокрема, 

надавати допомогу щодо проведення 

ремонту помешкань, придбання палива, 

одягу та взуття. (Через обстеження 

матеріально-побутових умов). 

 

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування 

2018 

2019 

2020 

2021 

     

4.  Надавати допомогу на поховання  протягом 

6 місяців після смерті особи та на підставі 

заяви, паспорта чи іншого документу, що 

посвідчує особу. 

 

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування, староста 

СТО 

2018 

2019 

2020 

2021 

7 000 

10 000 

10 000 

10 000 

  7 000 

10 000 

10 000 

10 000 

 

5.  Надання допомоги ветеранам ВВВ до 9 

травня; учасникам війни,вдовам ветеранів 

війни, учасникам війни, колишнім 

неповнолітнім,в'язням концтаборів, гетто, 

інших місць примусового тримання, а 

також дітям, що народилися у зазначених 

місцях примусового тримання їх батьків; 

 

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування, староста 

СТО 

2018 

2019 

2020 

2021 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

  5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

 

6.  Надання одноразової матеріальної 

допомоги до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

(Афганістан, інші)  

 

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування, староста 

СТО 

2018 

2019 

2020 

2021 

3 500 

3 500 

3 500 

3 500 

  3 500 

3 500 

3 500 

3 500 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.  Надавати одноразову допомогу сім'ям 

військовослужбовців, які приймали або 

беруть участь в АТО 

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування, староста 

СТО 

2018 

2019 

2020 

2021 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

  50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

 

8.  Надання одноразової матеріальної 

допомоги особам, що постраждали від 

наслідків Чорнобильської катастрофи 

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування, староста 

СТО 

2018 

2019 

2020 

2021 

5 000 

5 000 

4 000 

4 000 

  5 000 

5 000 

4 000 

4 000 

 

9.  Надання одноразової матеріальної 

допомоги людям з інвалідністю, 

багатодітним сім'ям, найстарішим 

мешканцям, людям з інвалідністю та 

тяжкохворим, лікування,яких вимагає 

значних фінансових витрат та іншим  

 

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування, староста 

СТО 

2018 

2019 

2020 

2021 

85 100 

102 000 

102 000 

102 000 

 

  85 100 

102 000 

102 000 

102 000 

 

 

10.  Надання одноразової  допомоги сім'ям, що 

постраждали внаслідок пожежі або 

стихійного лиха 

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування, староста 

СТО 

2018 

2019 

2020 

2021 

40 000 

20 000 

20 000 

20 000 

  40 000 

20 000 

20 000 

20 000 

 

11.  Надання  щомісячної стипендії людям з 

інвалідністю війни та учасникам бойових 

дій, яким виповнилося 90 і більше років  

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування, староста 

СТО 

2018 

2019 

2020 

2021 

2 400 

2 400 

2 400 

2 400 

  2 400 

 

 

2 400 

2 400 

2 400 

12.  Підтримка заходів Ради ветеранів  Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування, староста 

СТО 

2018 

2019 

2020 

2021 

1 000 

2 000 

2 000 

2 000 

  1 000 

2 000 

2 000 

2 000 

 

13.  Надання матеріальної допомоги та 

придбання квітів для привітання громадян, 

яким виповнюється 90 та 95 років  

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

обслуговування, староста 

СТО 

2018 

2019 

2020 

2021 

2 500 

3 500 

3 500 

3 500 

  2 500 

3 500 

3 500 

3 500 

 

14.  Розробити гендерний портрет отримувачів 

послуг в рамках програми та вивчення 

Сектор соціального захисту 

населення та медичного 

2018 

2019 

5000    5000 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

потреб жінок та чоловіків різних вікових 

категорій щодо соціальних послуг, які 

надаються в громаді 

обслуговування 2020 

2021 

 

       

РАЗОМ 2018 

2019 

2020 

2021 

200 000 

200 000 

200 000 

200 000 

  200 000 

200 000 

200 000 

200 000 

 

       

Секретар сільської ради          Л.С. Погрібна 


