
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LХV сесія VIІ скликання 
 

РІШЕННЯ   
                                                                                                                                                                                                                                                                         

19 грудня 2019 року        № 1125 - VIІ 

 
Про затвердження Програми соціального 

захисту населення Комсомольської 

селищної ради на 2020-2024 роки 

 

 Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України» Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму соціального захисту населення Комсомольської 

селищної ради на 2020-2024 роки (додається). 

2. Затвердити Заходи на 2020 рік до Програми соціального захисту населення 

Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки (додаток № 1). 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти  на  постійну комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального 

захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії  

Сілаєва В.А.) 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                   Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено: 

рішенням LХV сесії 

Комсомольської селищної ради 

VIІ  скликання від 19 грудня 2019 

року № 1125 - VIІ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

соціального захисту населення 

Комсомольської селищної ради  

на 2020-2024 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

Програма соціального захисту населення – спрямована на підтримку 

найбільш незахищених верств населення, а саме, мешканцям територіальної 

громади, які опинилися в скрутних життєвих обставинах з різних причин. 

Програма охоплює всі категорії населення. Особлива увага приділяється 

пенсіонерам, ветеранам, інвалідам та іншим громадянам, які самотужки не 

можуть вирішити питання щодо забезпечення належного доходу в сім’ях. 

Головним критерієм допоміг, які надаватимуться із різних джерел в межах 

цієї програми є адресність.  

 

2.МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ. 

 

Метою програми є: 

Підтримка найбільш незахищених верств населення, а саме, громадян, які за 

віком, за станом здоров’я, чи у зв’язку із ситуацією на ринку праці перебувають 

у скрутному становищі. 

Забезпечення на належному рівні додаткових заходів щодо соціального 

захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей війни, осіб, які 

належать до числа жертв нацистських переслідувань, безпритульних громадян; 

Зниження рівня бідності населення на території селищної ради.  

Для забезпечений досягнення мети необхідно виконати наступні завдання:  

- активізувати роботу по залученню малозабезпечених верств населення до 

Програми житлових субсидій в період підвищення цін та тарифів на 

житлово-комунальні послуги; 

- привернути увагу суспільства до важливості відзначення святкових та 

пам’ятних дат в Україні, вшанування громадян, причетних до цих подій; 

- забезпечення надання одноразової адресної грошової допомоги для 

підтримки мешканців територіальної громади та внутрішньо 

переміщених осіб, які опинилися в скрутних життєвих обставинах з 

різних причин; 

- створення пунктів обігріву для бездомних громадян та осіб, звільнених із 

місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період; 

- організація громадських робіт до яких залучаються зареєстровані 

безробітні та працівники, які втратили частину заробітної плати. 

 

3.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ. 

 

Реалізація даної Програми дозволяє: 

 Знизити рівень бідності, покращити стан здоров’я, працездатність 

громадян селищної ради, привернути увагу суспільства до важливості 

вшанування громадян, причетних до святкових та пам’ятних дат в Україні 

 

 



4.ЗАХОДИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 

№ 
з/п  

Зміст заходу Термін 
виконання  

Відповідальні 
за виконання 

Джерело 
фінансування 

1. Адресна допомога 

1.1. 
Надання матеріальної 

допомоги згідно з Про 

затвердження Положення 

про надання одноразової 

адресної грошової допомоги 

громадянам Комсомольської 

селищної ради 

2020-2024 виконавчий 
комітет 

селищної ради 

селищний 
бюджет 

1.2. 
Залучення 

малозабезпечених верств 

населення до Програми 

житлових  субсидій в період  

підвищення цін та  тарифів 

на житлово-комунальні 

послуги 

2020-2024 виконавчий 
комітет 

селищної ради 

 

1.3. 
Організація громадських 

робіт для зареєстрованих 

безробітніх та працівників, 

які втратили частину 

заробітної плати  

2020-2024 виконавчий 
комітет 

селищної ради 

селищний 
бюджет 

2. Соціальний захист ветеранів 

2.1. 
Організація  проведення 

заходів до Дня Перемоги 

(організація привітання 

ветеранів, придбання 

святкових наборів, 

проведення солдатських 

привалів) 

2020-2024 виконавчий 
комітет 

селищної ради 

селищний 
бюджет 

3. Соціальний захист одиноких громадян,  осіб без певного місця 
проживання 

3.1. 
Створення пунктів обігріву 

для бездомних громадян та 

осіб, звільнених із місць 

позбавлення волі, в осінньо-

зимовий період, 

забезпечення пунктів 

обігріву чаєм, цукром та 

одноразовим посудом. 

2020-2024 виконавчий 
комітет 

селищної ради 

селищний 
бюджет, 

спонсорські 
кошти 



3.2. 
Поховання померлих 

одиноких громадян, осіб без 

певного місця проживання, 

громадян,  від поховання 

яких відмовилися рідні, 

знайдених невпізнаних  

трупів 

2020-2024 виконавчий 
комітет 

селищної ради 

селищний 
бюджет 

4. ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ 

 

Обсяг фінансування Програми на відповідний рік визначається рішенням 

Комсомольської селищної ради «Про селищний бюджет» на відповідний рік та 

відображаються у щорічно затверджених Комсомольською селищною радою 

Заходах до Програми соціального захисту населення Комсомольської селищної 

ради  на 2020-2024 роки на відповідний рік. 

 

 

 

 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                              Галина КУЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток №1 

до рішення LХV сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ  скликання від 19-  
 грудня 2019 року № 1125 - VIІ 

 

 
ЗАХОДИ 

на 2020 рік до Програми соціального захисту населення 

Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки 

 

№ з/п  Зміст заходу Сума, грн. 

1 надання матеріальної допомоги відповідно до 

Положення про надання одноразової адресної 

грошової допомоги громадянам Комсомольської 

селищної ради 

240000,00 

2 поховання померлих одиноких громадян, осіб 

без певного місця проживання, громадян, від 

поховання яких відмовилися рідні, знайдених 

невпізнаних  трупів 

10000,00 

 Всього: 250 000,00 (двісті 

п’ятдесят тисяч 

грн.) 

 

 

 

 

 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                                   Галина КУЦЕНКО 

 

 


