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ВСТУП
Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету
забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота про людей, які
перебувають у складних життєвих обставинах – один з основних напрямів державної
політики у сфері соціального захисту населення. Соціальний захист населення – одна з
головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на
користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми. Сфера дії соціального захисту – це
особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення
соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому.
Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення окремих категорій
населення не покривають додаткових витрат, необхідних для життєдіяльності громадян.
Тому необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які
дозволяють приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих
мешканців громади.
Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого
самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування
соціальних послуг та розробки програм соціального захисту, Заводською міською радою
розроблено Програму соціального захисту населення Заводської територіальної громади
на 2022 рік (далі – Програма).
МЕТА і ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.
Основною метою Програми є надання соціальних допомог та послуг соціально
незахищеним верствам населення Заводської територіальної громади та сім’ям, які
знаходяться в складних життєвих обставинах і неспроможні їх самостійно подолати. Через
соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які
потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі
суспільства. Найбільшу увагу суспільства і територіальної громади потребує вирішення
проблем громадян старшого покоління, осіб з обмеженими можливостями, учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, учасників бойових дій, учасників бойових дій на
території інших держав, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, багатодітних сімей,
одиноких громадян, онкохворих та інших категорій населення.
Основними завданнями Програми є:
- забезпечення державних гарантій з питань праці та соціального захисту населення;
- формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують
соціальної підтримки;
- удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам
населення, посилення адресної спрямованості;
- підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних
життєвих обставинах;
- створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів
місцевого бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у
тому числі благодійних ресурсів.

Програмою визначено основні пріоритетні напрямки :
1. Соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів , вдів та вдівців померлих
учасників війни, одиноких пенсіонерів, та інших мешканців громади, які потребують
підтримки:
- адресна матеріальна допомога за особистим зверненням мешканців територіальної
громади;
- матеріальна допомога на дороговартісне лікування;
- надання матеріальної допомоги почесним громадянам міста та за значні особисті
здобутки за поданням керівників підприємств, установ та організацій;
- адресна матеріальна допомога особам з інвалідністю та іншим мешканцям громади, 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 з інвалідністю;
- надання матеріальної допомоги на проведення комплексної реабілітації, соціальної
адаптації дітей з інвалідністю.
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 навчальні
заклади громади 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 , 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;

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни,
встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп;
- 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;
- Санаторно-курортне оздоровлення в санаторно-курортних закладах, розташованих на
території Полтавської області членів сімей загиблих (померлих)ветеранів війни, з числа
учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників бойових дій на території інших
держав, членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі
проведення АТО/ООС, та осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності,
осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю
внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав;
- надання адресної матеріальної допомоги громадянам, 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. Надання матеріальної допомоги за заявами мешканців громади щодо надання адресної
матеріальної грошової допомоги та актами обстеження умов проживання, підписаних
депутатами ради та іншими документами, що надходять до виконкому для прийняття
відповідного рішення.
7. Надання матеріальної допомоги при народженні дитини мешканцям Заводської
територіальної громади.
8. Призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з
догляду на непрофесійній основі.
9. Відшкодування перевезень залізничним транспортом пільгових категорій населення
громади.
10. Надання пільг з оплати послуг зв’язку, громадянам, які мають таке право відповідно до
Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону
дитинства», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні», «Про жертви нацистських переслідувань».
11. Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, а
саме:

- надання натуральної допомоги (перукар, швачка, взуттєвик, прання білизни, пункт
прокату);
- надання соціальних послуг в умовах денного перебування (кінезотерапевтичні та
рекреаційні послуги).
12. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям населення на
залізничному транспорті;
13. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян;
14. Щорічна адресна допомога членам сімей загиблих (померлих) учасників ООС (АТО)
на житлово-комунальні послуги у 2022 році.
15. Виявлення в межах Заводської територіальної громади осіб/сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, та в наданні їм соціальних послуг.
ШЛЯХИ І ЗАСОБИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

ПРОБЛЕМИ,

ПОКАЗНИКИ

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем мешканців
громади, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності,
координує взаємодію виконавчих органів та безпосередньо громадськості. Окрім того
використання програмного фінансування заходів Програми забезпечить прозорість
бюджетного процесу в соціальній сфері громади.
Для забезпечення досягнення мети необхідно виконати такі завдання:
- активізувати роботу із залучення малозабезпечених верств населення до Програми
житлових субсидій і надання соціальних допомог;
- забезпечити рівні можливості для осіб з особливими потребами щодо соціальної,
медичної адаптації та інтеграції у суспільстві;
- підвищити рівень соціального обслуговування осіб з інвалідністю,
одиноких непрацездатних громадян тощо;

пенсіонерів,

- сприяти у вирішенні соціально-побутових проблем учасників АТО/ООС та ліквідаторів
аварії на ЧАЕС.

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ МІСТА, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ.
Право на соціальний захист в межах Програми мають пільгові категорії громадян :
ветерани війни та праці; особи з обмеженими можливостями; 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 аварії на Чорнобильській АЕС; учасники бойових дій на території

інших держав; учасники АТО/ООС та члени їх сімей ; громадяни, які попали в складні
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 складних 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 розрахована на 2022
рік.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Реалізація Програми дозволить:
-підвищити рівень охоплення пільгових та соціально незахищених верств населення
соціальними виплатами і послугами;
-поліпшити
умови
проживання
малозабезпечених верств населення;

та

соціально-побутового

обслуговування

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально незахищеним
мешканцям громади різних видів додаткових соціальних послуг та допомоги, що
дозволить пом’якшити соціальну напругу, пов’язану з негативним впливом фінансовоекономічної кризи і відчути реальну допомогу з боку місцевої влади.
Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – покращення добробуту та
якості життя мешканців громади.
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
громади.
Основними результатами виконання Програми будуть системні позитивні зміни у
втіленні заходів щодо створення умов гідного, комфортного проживання мешканців
громади, гарантій їх соціального захисту, поліпшення стану здоров'я, 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.

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Комплексної Програми соціального захисту населення Заводської
територіальної громади на 2022 рік здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у
рішеннях сесій Заводської міської ради «Про бюджет громади на 2022 рік» та інших
джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
Щорічно при формуванні бюджету громади планується передбачати, виходячи із
реальних фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів цієї
Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії міської ради
затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми. Для реалізації
Програми також можливе фінансування за рахунок субвенції, благодійних внесків,
гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством. В ході реалізації
заходів програми можливі коригування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з
реальними можливостями місцевого бюджету, передбаченого на реалізацію розділів
Програми.

