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ВСТУП.
Реальна
соціально-економічна
ситуація,
яка
склалася
в
м. Заводське, доцільність поліпшення матеріального забезпечення та умов
проживання окремих категорій мешканців міста є основними чинниками, що
врахувались при розробці Програми. Дана Програма передбачає надання
соціальної та матеріальної допомоги мешканцям міста, які є соціально мало
захищеними або опинились в тяжких життєвих обставинах. Вжиття заходів,
передбачених Програмою щодо підвищення якості життя незаможніх верств
населення та необхідність збереження приорітетних напрямків соціального
захисту, запобігання поглибленню бідності, дозволить реально підтримувати
незаможні верстви населення міста.
Програма покликана об’єднати зусилля міської ради, виконавчого
комітету, депутатського корпусу, громадськості, підприємців та
запровадження конкретних дій для створення умов гідного проживання
певної категорії мешканців міста, гарантій їхнього соціального захисту.
МЕТА ПРОГРАМИ.
Суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті
через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових
заходів щодо соціальної підтримки відповідної категорії мешканців для
вирішення
проблем
матеріально-технічного,
соціально-побутового,
культурно - масового характеру.
КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ МІСТА, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.
Право на соціальний захист в межах Програми мають незаможні
мешканці міста: ветерани війни та праці, інваліди, самотні пенсіонери, вдови
померлих учасників війни, діти – сироти та позбавлені батьківського
піклування, діти які виховуються в багатодітних, малозабезпечених,
неповних, неблагополучних сім’ях, обдаровані діти, ліквідатори, та
громадяни які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдови
померлих ліквідаторів Чорнобильської області, учасники бойових дій на
території інших держав, учасники антитерористичної операції та члени їх
сімей мешканці міста, громадяни, які попали в скрутні життєві обставини.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ,
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ.
З метою вирішення основних заходів Програми , Заводська міська рада:
- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання
Програми;
- впроваджує заходи по підвищенню рівня життєзабезпечення певної
категорії мешканців міста, які перебувають у скрутних життєвих
обставинах;
- залучає до проведення соціальних заходів в місті, громадські
організації, навчальні заклади, підприємства, підприємців,
мешканців міста.
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюється в межах
видатків, передбачених в бюджеті міської ради, відповідно до кошторисних
витрат, які затверджуються сесією міської ради щорічно, а також залучення
позабюджетних коштів (меценатів, громадських фондів та інших юридичних
та фізичних осіб), що не суперечать чинному законодавству України.
Реалізація «Комплексної Програми соціального захисту населення міста
Заводське, Лохвицького району, Полтавської області розрахована на 2019рік.
КОМПЛЕКС ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
1. Соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів , вдів та вдівців
померлих учасників війни, самотніх пенсіонерів, та інших незаможних
мешканців міста, які потребують підтримки:
- адресна матеріальна допомога за особистим зверненням мешканців
міста;
- матеріальна допомога на лікування, яке дорого коштує;
- надання матеріальної допомоги почесним громадянам міста та за
значні особисті здобутки за поданням керівників підприємств,
установ та організацій;
- адресна матеріальна допомога інвалідам та іншим мешканцям міста,
які потребують підтримки.
2. Соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування
дітей, які виховуються в багатодітних, малозабезпечених, неповних,
сім’ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах:
- адресна матеріальна допомога
сім’ям з дітьми, які потребують
особливої уваги;
- підтримка та матеріальна допомога дітям – сиротам, та дітям
позбавлених батьківського піклування;
- надання матеріальної допомоги дітям – інвалідам.
3. Соціальний захист та підтримка обдарованих дітей:

- надання адресної допомоги обдарованим у різних напрямках
інтелектуальної, творчої та соціальної діяльності відповідно до їх
здібностей;
- підтримка та надання матеріальної допомоги дітям, які приймають
участь в міських, районних, обласних, республіканських,
міжнародних конкурсах, олімпіадах, фестивалях, турнірах,
змаганнях інтелектуального, культурно – мистецького, спортивно туристичного та соціального спрямування;
- нагородження та надання матеріальної допомоги випускникам, які
закінчили школу з відзнакою ( золотою, срібною медаллю).
4. Соціальний захист ліквідаторів та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій на
території інших держав, учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей мешканців міста, громадян, які потрапили в скрутні
життєві обставини:
- надання адресної матеріальної допомоги ліквідаторам та
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
вдовам та вдівцям померлих ліквідаторів Чорнобильської
катастрофи;
- надання адресної матеріальної допомоги учасникам бойових дій на
території інших держав та вдовам;
- підтримка та надання адресної матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей мешканцям міста;
- надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста, які
потрапили в скрутні життєві обставини.
5. Надання матеріальної допомоги на поховання родичам померлих
громадян працездатного віку, які на момент смерті ніде не працювали і
не були зареєстровані в центрі зайнятості.
6. Заяви мешканців міста, відповідних категорій щодо надання адресної
матеріальної грошової допомоги та акт обстеження умов проживання,
підписаний депутатом міської ради та інші документи надходять до
міського голови, а в послідуючому – до виконкому для прийняття
відповідного рішення.
7. Матеріальна та грошова допомога надається по заяві не частіше одного
разу на рік. У виняткових випадках, якщо у заявника виникли надзвичайні
обставини, допомога може бути надана двічі на рік.
8. В реалізації Програми беруть активну участь депутати міської ради, які
мають право подавати клопотання про надання матеріальної допомоги
мешканцям міста, які її потребують.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.
Основними результатами Програми будуть системні позитивні зміни у
втіленні заходів щодо створення умов гідного, комфортного проживання
мешканців міста, гарантій їх соціального захисту, поліпшення стану здоров'я,
виховання серед дітей, молоді патріотизму, поваги, взаємодопомоги.
Створення умов для інтелектуального розвитку самореалізації учнів
навчальних закладів, підтримка обдарованих дітей у ранньому віці.
Покращення становища дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування, сімей з дітьми , які перебувають у складних життєвих
обставинах.
Впровадження цієї Програми дасть можливість об’єднати зусилля міської
ради, виконавчого комітету та депутатів міської ради та забезпечити
комплексний підхід у вирішенні питань щодо покращення соціального
захисту певних категорій мешканців міста.

