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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. Розмір допомоги залежатиме від реального 

сукупного доходу сім'ї. 

 

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 і 

категорій жертв нацистських переслідувань, безпритульних громадян; 

Зниження рівня бідності в селищній раді. Адресності допомоги. 

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 малозахищених верст населення, 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. 

 

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 

Положенням про надання 

одноразової адресної 

грошової допомоги 

громадянам Комсомольської 

селищної ради 

2016-2019 виконавчий 
комітет 

селищної ради 

селищний 
бюджет 

1.2. 
Надання матеріальної 

допомоги на поховання  

деяких категорій населення 

згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 31.01.2007 р. № 99 

2016-2019 виконавчий 
комітет 

селищної ради 

селищний 
бюджет 

1.3. 
Активізувати роботу по 

залученню 

малозабезпечених верств 

населення до Програми 

житлових  субсидій в період  

підвищення цін та  тарифів 

на житлово-комунальні 

послуги 

2016-2019 виконавчий 
комітет 

селищної ради 

 

2. Соціальний захист ветеранів 

2.1. 
Організація  проведення 

заходів до Дня Перемоги 

(організувати привітання 

ветеранів, придбати святкові 

набори, провести 

солдатський привал) 

2016-2019 виконавчий 
комітет 

селищної ради 

селищний 
бюджет 

2.2. 
Провести обстеження 

матеріально-побутових умов 

проживання учасників 

бойових дій Великої 

Вітчизняної війни з метою 

виявлення їх потреб та 

надання необхідної 

допомоги 

2016-2019 депутати 
селищної ради 

 



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. 

2016-2019 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 

2016-2019 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 2016-2019 роки на відповідний рік. 

 

 

 

 
Секретар 

Комсомольської селищної ради                                              Г.О.Куценко 
 


