ВОЛОдаМИРЕЩ їКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(вогаме скликання )

РІШ ЕН Н Я

______ 2021 року

№З \

Про
комплексну цільову
програму
надання пільг та соціальних послуг
окремим
категоріям
населення
Володймирецької селищної територіальної
громади на 2021-2025 роки
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою соціальної підтримки осіб з обмеженими фізичними
можливостями, престарілих громадян та тих, які внаслідок недостатньої
матеріальної забезпеченості потребують допомоги, надання встановлених
чинним законодавством пільг, за погодженням з постійними комісіями та
виконкомом селищної ради,
СЕЛИЩНА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити комплексну цільову програму надання пільг та соціальних
послуг окремим
категоріям населення Володймирецької селищної
територіальної громади на 2021-2025 роки (далі - Програма), що додається.
2. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при формуванні
селищного бюджету передбачити в межах наявних фінансових ресурсів кошти
на вищезазначені цілі.
3.
Відділу соціального захисту населення Управління соціальноі^льтурної сфери Володимирецької селищної ради забезпечити організаційні
заходи щодо виконання даного рішення.
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії селищної
ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров'я,
освіти, культури, молоді та спорту (Бова A.B.) .

ґ - ' П ТТТ/ГТІ

ЗАТВЕРЖЕНО
Рішення сесії Володимирецької
селищної ради

СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого
комітету Володимирецької
селищної ради
від _________№ _________

ВІД

№

Комплексна цільова Програма
надання пільг та соціальних послуг окремим категоріям населення
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2025 роки
1.Паспорт програми
1.

Ініціатор розроблення програми

3.

Розробник програми

5.

Відповідальний виконаветт;ь
програми

6.

Учасники програми

7.
8.

Термін реалізації програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього тис,
грн,, в т.ч.
8.1. Кошти бюджету селшцної ради,
тис.грн.

Управління соціально-культурної
сфери Володимирецької селищної
ради
Відділ соціального захисту
населення Управління соціальнокультурної сфери Володимирецької
селищної ради
Відділ соціального захисту
населення Управління соціальнокультурної сфери, фінансовий відділ
Володимирецької селищної ради
Відділ соціального захисту
населення Управління соціальнокультурної сфери, фінансовий
відділ Володимиреттької селіпцної
ради, громадські організації, центр
надання соціальних послуг
Володимирецької селипщої ради,
ПАТ «Укртелеком», благодійні
організації, перевізники
2021-2025 роки

3760,0
3760,0

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Володимирецька селищна
територіальна громада (надалі Володимирецька громада) нараховує понад 7 тис. громадян (особи з інвалідністю
внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, члени сімей загиблих,
діти війни, реабілітовані особи, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю, діти з
інвалідністю, ветерани праці, пенсіонери за віком та інші), які отримують різні
види соціальних виплат, пенсій, компенсацій.
Впроваджено систему соціального захисту та надання соціальних послуг
населенню, яке перебуває в складних життєвих обставинах і потребує соціальної
допомоги і підтримки.
Усі зазначені категорії громадян охоплені заходами соціального захисту
відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю 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 державну соціальну допомоіу особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю», «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну
соціальну допомоіу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»,
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту
багатодітних сімей», та рішень Володимирецької селищної ради.
Поряд з цим виникають додаткові потреби вжиття заходів соціальної
підтримки та надання допомог для цілого ряду іруп населення, характерною
ознакою яких є малозабезпеченість, безробіття, немічність, інші життєві
негаразди.
На державному рівні ухвалено рішення щодо збереження у законодавстві
права на пільговий проїзд окремим категоріям громадян та інпшх пільг із
покриттям цих видатків за рахунок коштів державного бюджету. Відповідні
видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
не передбачені. Мешканці громади фактично позбавлені права наряд пільг через
відсутність фінансового ресурсу, а організації-надавачі послуг несуть фінансові
втрати через відсутність фінансуванші. Ситуація, що склалася, потребує
врегулювання.
Через значне погіршення матеріального стану і відповідно скорочення
можливості забезпечити навіть елементарні життєві потреби останнім часом
посилюється тенденція до збільшення звернень від громадян щодо отримання
соціальних послуг, зокрема соціальної послуги з догляду вдома. Більшість таких
звернень надходять віл осіб похилого ТІІТГУ ПРІЙ -з
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найбільш вразливої категорії населення, які найгостріше відчувають негативні
наслідки погіршення економічної ситуації. Найбільше потерпають від бідності
непрацездатні особи, особи з обмеженими фізичними можливостями. Вжиття
системних заходів ш;одо підвшцення якості життя незаможних верств населення
та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту,
запобігання поглибленню бідності, на підставі виконання соціальних зобов'язань
Володимирецької селипщої ради, дозволять реально підтримувати незаможні
верстви населення Володимирецької громади, створити систему захисту від
соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери і підвищення якості
життя.
3. Визначення мети Програми
Мета Програми - суттєве підвищення ефективності системи соціальної
допомоги мешканців Володимирецької громади через посилення адресності при
її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки
громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення матеріальних та
соціально-побутових проблем, здійснення конкретних заходів, спрямованих на
надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання
соціальних послуг з догляду вдома, залучення до співробітництва громадських
об’єднань, поліпшення становища людей з різними вадами.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел
фінансування, строки та етапи виконання Програми
Програма ґрунтується на аналізі матеріального забезпечення громадян, що
звертаються до органів системи соціального захисту, проведенні аналізу та
моніторингу здійснення заходів з метою запровадження у майбутньому
ефективніших форм допомоги малозабезпеченим мешканцям Володимирецької
громади та іншим категоріям громадян. Вжиття системних заходів щодо
підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність
збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання
поглибленню бідності, на підставі виконання соціальних зобов'язань
Володимирецької селипщої ради, дозволять реально підтримувати незаможні
верстви населення Володимирецької громади, створити систему захисту
населення від соціальних ризиків.
Разом з тим враховано як усі наявні можливості та резерви фінансових
ресурсів для надання соціальної допомоги, так і сірукіуру потреб
малозабезпечених та інших пільгових категорій громадян.
Засобами вирішення проблеми соціального захисту громадян, на які
спрямована Програма, відповідно до Закону Україші «Про місцеве
самоврядування в Україні», є надання додаткових до визначених законодавством
України пільг та соціальних послуг.
Реалізація Програми передбачає взаємодію управлінь та відділів

з метою вирішення основних завдань Програми її учасники
здійснюватіімуть організаційне та інформаційне забезпечення виконання
Програми, сприятимуть соціальному захисту та підвищенню рівня
життєзабезпечення мешканців Володимирецької громади.
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за
рахунок коштів селищног о бюджету із Залучшням благодійних надходжень.
Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при
формуванні показників селищного бюджету, виходячи з реальних можливостей.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання
проекту бюджету Володимирецької громади на відповідний рік.
5- Строки та етапи виконання Програми
Програма розрахована на 2021=2025 рокл.
6. Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання Програми

Етапи виконання Програми

2021
рік

Селищний бюджет

2022
рік

2023
рік

2024
рік

Усього
ізіаірах Ка
виконання
програми,
тис .грн

2025
рік

752,0 752,0 752,0 752,0 752,0

376С>,0

5. Перелік завдань і заходів Програми
Надання мешканцям Володимирецької
громади додаткових до
встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту, а саме:
- соціальний захист, включених до ЄДАРП осіб, які згідно законів України
мають право на пільги з послуг зв’яжу;
- проведення відшкодування за перевезення громадян громади залізничним
транспортом які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства.;
- компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні
до самообслуговування і потребують постійної сторонньої ДОПОхМОГИ (крім осіб,
що обслуговуються соціальними службами);
- надання соціальних послуг з використанням механізму соціального
замовлення, що надаються недержавними суб’єктами.

Напряміки діяльності та заходи Програми
№
п/
п

Назва напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Строк
викона
ння
заходу,
роки

Виконавці

Джерела
фінансува
ння

Орієнтовні обсяги фінан<
(вартість)
тис. грн.
у тому числі
2021 2022 2023 2024
8

1.

2*

3.

4і

Соціальний
захист, Відшкодування витрат ПАТ
включених до ЄДАРП «Укртелекому» за надання
осіб, які згідно законів телекомунікаційних послуг
України мають право на пільговим
категоріям
пільги з послуг зв’язку
населення

2021 2025

Компенсація
за
пільговий
проїзд
окремих
категорій
громадян
залізничним
транспортом

Проведення відшкодування
за перевезення громадян
громади які мають право на
пільги відповідно до чинного
законодавства.

2021 2025

Компенсаційні виплати
фізичним
особам
за
надання
соціальних
послуг відповідно до
постанови
КМУ
від
29.04.2004 р. № 558

Компенсації
фізичним
особам,
які
надають
соціальні
послуги
громадянам похилого віку,
особам з інвалідністю, дітям
з інвалідністю, хворим, які не
здатні
до
самообслуговування
і
потребують
постійної
сторонньої допомоги (крім
осіб, що обслуговуються
соціальними службами)
Надання соціальних послуг
з використанням
механізму соціального
замовлення, що надаються
недержавними суб’єктами

20212025

Формування соціального
замовлення
відповідно
до
законодавства

Всього коштів по Програмі, тііс.грн.

2021 2025

Відділ соціального
захисту населення
Управління соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної рад
Відділ соціального
захисту населення
Управління соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Відділ соціального
захисту населення
Управління соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної рад

Відділ соціального
захисту населення
Управління соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної рад

10

Селищний
бюдясет
50,0

50,0

50,0

50,0

20,0

20,0

20,0

20,0

12,0

12,0

12,0

12,0

670,0

670,0

670,0

670,0

752

752

752

752

Селищний
бюдасет

Селищний
бюдясет

Селищний
бюджет

7. Результативні показники
Реалізація заходів запланованих Програмою, скоординовані та узгоджені дії
селшцної ради, виконавчих органів влади, громадських організацій та
об’єднань створять систему соціальної підтримки для Володимирецької
громади та забезпечать її функціонування.
Таким чином, виконання Програми дасть змогу забезпечити соціальний
захист громаддя, які потребують допомоги та соціальної підтримки, виріпшти
найбільш гострі та болючі їх проблеми.
Результат
виконання
Програми
визначається
результативними
показниками, які включають кількісні та якісні показники, характеризують хід
її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань
Програми.
Основними показниками очікуваного результату є :
- показник витрат (орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми на
відповідний бюджетний рік);
- показники продукту (враховано середню кількість одержувачів пільг на
оплату послуг зв’язку - 91 особа, компенсаційні виплати фізичним особам за
надання соціальних послуг - 6 осіб, середню кількість малозабезпечених
одиноких громадян та інших верств населення громади, які потребують надання
соціальних послуг з догляду вдома - 80 осіб);
- показник ефективності (середній розмір відшкодування пільг на оплату
послуг зв’язку 91 особі - 37грн. на одну особу, компенсаційні виплати фізичним
особам за надання соціальних послуг - 200 грн. в місяць на одну особу).
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Здійснення заходів, визначених Програмою, покладається на виконавців,
визначених у Програмі.
Головним розпоряддиком коштів селиіцного бюджету для виконаїшя
заходів Програми є Управління соціальної-культурної сфери Володимирецької
селищної ради.
За напрямками виплат, передбачених Програмою, розробляються
Положення про порядок здійснення цих виплат, які затверджуються рішенням
виконавчого комітету.
Виконання заходів Програми здійснюється за рахунок коштів селішщого
бюджету з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в
межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та соціальне
забезпечення.
Відділ соціального захисту населення Управління соціально-культурної
сфери щорічно готує звіт про виконання Програми .

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
до рішення Володимирецької селищної ради
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«про комплексну цільову програму надання пільг та соціальних послуг
окремим категоріям населення Володимирецької селищної територіальної
тромади на 2021-2025 роки»
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Начальник відділу соціального захисту населення
Управління соціально-культурної сфери

/Тюска Ю.В,/
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Секретар ради

/Блищик Ю,М./

Заступник селищного голови

/Котович А.П./
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Начальник фінансового відділ^^
В.о. начальника Управління
соціально-культурної сфери

/Ярмолїок Л.В./

/Друзь. В.В./

В=о. ііачальнїіка відділу
юридичної^ регуляторної^
організаційно-кадрової роботи

Голова комісії з питань біоджсет)',
фінансів та соціальної політики,
охорони здоров’я, освіти, культури,
молоді і спорту

/
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УКРАЇНА
В О Л О Д Ш \т?Е Ц Ь К А СЕЛИЩ НА РАДА
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
вул.Повстанців, 21 смт.Володимирець, Вояодимирефкий район, Рівненська область, 34300
е=таі1; «рг8оссиІ@акг,і1ет, код ЄДРПОУ 44092106

ВІД

2021 №

Селищному гол:ові
В. Ковеньку

Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради на
підставі статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
просить винести на розгляд виконавчого комітету та схвалити Зміни та
доповнення до рішення Володимирецької селшцної ради № 69 від 24.12.2020
року «Про затвердження цільової програми «Програма матеріальної підаримки
учасників операції об’єднаних сил та осіб, які проживають в зоні її проведення
на 2021-2025 роки».

В.о. начальника Управління
соціально-культурної сфери
Юрій Тюска

Вадим ДРУЗЬ

УКРАШ А
ВОЛОДИМ ИРЕЦЬКА СЕЛИЩ НА РАДА
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
вул.Повстанців, 21 смт.Вояодимиреі^, Володимирецький район, Рівненська область, 34300
е=таіІ: uprsoccul@
і, код ЄДРПОУ 44092106

ВІД

2021 №

Селшцноліу голові
в. Ковеньку

Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради на
підставі статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
просить винести на розгляд виконавчого комітету та схвалити Зміни та
доповнення до рішення Володимирецької селипщої ради № 69 від 24.12.2020
року «Про затвердження цільової програми «Програма матеріальної підтримки
учасників операції об’єднаних сил та осіб, які проживають в зоні її проведення
на 2021-2025 роки».

В.о. начальника Управління
соціально-культурної сфери
Юрій Тюска

Вадим ДРУЗЬ

