СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
2 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
24 грудня 2020 року

с.Судилків

№8

Про затвердження Комплексної програми
соціального захисту населення на території
Судилківської сільської ради на 2021 -2024
роки
Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою
реалізації Законів України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про державну
допомогу сім'ям з дітьми”, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань освіти,
культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту
населення, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про виконання Програми соціального захисту населення на території
Судилківської сільської ради на 2017 -2020 роки взяти до відома (додається).
2. Затвердити Комплексну програму соціального захисту населення на території
Судилківської сільської ради на 2021-2024рік (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту
населення (голова комісії Леся Кордас)

Сільський голова

Тетяна КОТИК

Додаток
до рішення Судилківскої сільської
ради VIII cкликання від 24.12.2020
року № 8
Інформація
про виконання Програми соціального захисту населення на території
Судилківської сільської ради на 2017 -2020 роки
Рішенням 1 сесії від 07.01.2017 року №26 затверджена Програма соціального
захисту населення на території Судилківської сільської ради на 2017 -2020 роки.
Програма діяла на території населених пунктів сільської ради у 2017-2020 роках.
Метою програми була підтримка малозахищених верств населення та
малозабезпечених громадян, дана програма сприяла вирішення першочергових питань
щодо соціального захисту населення, відпрацювання системи надання допомог, пільг та
компенсацій громадянам, які їх потребують, за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та
благодійних коштів.
Проводились заходи до Дня визволення сіл сільської ради від фашистських
загарбників, до річниці виводу військ з Афганістану, до Дня Перемоги, до річниці
Чорнобильської катастрофи, з нагоди дня ветерана, до Дня голодомору, покладалися вінки
та квіти до пам’ятників обелісків.
Щорічно проводились заходи з вітанням старожилів, які проживають на території
Судилківської сільської ради – видатки становлять в сумі 20,0 тис.грн.
Вручали щорічно подарункові набори дітям-інвалідам це становить 10,0 тис.грн
Надавали пільги на послуги зв’язку дітям війни, ветеранам війни, інвалідам війни,
інвалідам, потерпілим від аварії на ЧАЕС та ліквідаторам, учасникам бойових дій АТО,
учасникам бойових дій на території Афганістану сума за 2017-2020 роки становить – 75,0
тис.грн.
Надавались кошти для здійснення пільгових перевезень для всіх категорій
пільгового населення, дітей війни, ветеранів війни, інваліди війни, пенсіонерів, інвалідів –
сума видатків становить 1733,20 тис.грн..

Головний бухгалтер

Олена ЛАБУНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Судилківскої сільської
ради VIII cкликання від 24.12.2020
року № 8

КОМПЛЕСНА ПРОГРАМА
соціального захисту населення на території Судилківської сільської ради
на 2021-2024 роки

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

7.1.
7.2.

Паспорт програми
Ініціатор розроблення програми
Судилківська сільська рада
Розробник програми
Судилківська сільська рада
Відповідальний виконавець
Судилківська сільська рада
Учасники програми
Судилківська сільська рада, громадяни
України, що проживають на території
сільської ради
Термін реалізації програми
2021-2024 роки
Перелік бюджетів, які беруть
Місцевий бюджет, інші кошти, які не
участь у виконанні програми
заборонені законодавством
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації 1335,6
програми, усього тис.грн.
у тому числі:
коштів місцевого бюджету
коштів інших джерел
Кошти інших джерел, не заборонені чинним
законодавством.

І. Характеристика Програми
На території Судилківської сільської ради мешкає 13258 чоловік, з яких:
520 дітей війни;
270 ветеранів праці;
6 ветеранів війни, у тому числі 2 - інваліди війни;
3750 пенсіонерів;
320 інвалідів, із них 48 - діти-інваліди;
40 потерпілих від аварії на ЧАЕС;
252 учасників бойових дій АТО
Діюча на сьогодні у державі система соціального захисту населення не забезпечує у
необхідних обсягах соціальну підтримку верств населення, які її потребують.
Недосконалою залишається система надання пільг, допомог та компенсацій,
створення сприятливого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями,
реалізації ними права на участь в економічній, політичній, соціальній, культурній та
інших сферах суспільного життя.
З метою надання соціальної підтримки та адресної допомоги малозабезпеченим
верствам населення, підвищення соціальної захищеності мешканців населених пунктах
сільської ради підготовлена комплексна програма соціального захисту населення на
території Судилківської сільської ради на 2021-2024 роки.
II. Мета Програми
Підтримка малозахищених верств населення та малозабезпечених громадян,
вирішення першочергових питань щодо соціального захисту населення, відпрацювання

системи надання допомог, пільг та компенсацій громадянам, які їх потребують, за рахунок
коштів бюджетів усіх рівнів та благодійних коштів.
III. Основні завдання Програми:
забезпечення принципу адресності соціального захисту, тобто надання соціальної
та державної допомоги саме незахищеним верствам населення, які її потребують;
підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, вдів померлих ветеранів війни;
забезпечення надання соціально і матеріальної допомоги особам, які опинилися в
екстремальній ситуації у зв’язку із важкою хворобою, пожежею, постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
залучення благодійних внесків підприємств, організацій та установ для вирішення
соціальних питань;
відпрацювання єдиної технології прийому громадян;
надання пільгового обслуговування та перевезення.
IV. Напрямки реалізації Програми:
загально сільські заходи;
соціальний захист населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;
соціальний захист інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, одиноких
непрацездатних громадян;
соціальний захист малозабезпечених громадян та сімей з дітьми;
фінансова підтримка громадських організацій;
надання пільг.
V. Фінансово-економічне обґрунтування Програми
Фінансування заходів щодо виконання програм здійснюється за рахунок коштів
сільського бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених
законодавством.
Щорічно при формування сільського бюджету планується передбачити, виходячи із
фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів комплексної
програми соціального захисту населення на 2021-2024 роки.
Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення
благодійних внесків та гуманітарної допомоги.
У розрізі Програми планується здійснити такі заходи:
Розділ І. Загальносільські заходи
1. Проведення форуму багатодітних сімей, заходів щодо вшанування жінокінвалідів, ветеранів війни (додаток 1 )
Сільська рада,
Березень - травень, 2021-2024 роки
2. Проведення заходів до Дня визволення сіл сільської ради від фашистських
загарбників. (додаток 1 )
Сільська рада,
Лютий, 2021-2024 роки
3. Проведення заходів до річниці виводу військ з Афганістану.
Сільська рада,
Лютий, 2021-2024 роки
4. Проведення заходів до Дня Перемоги.
Сільська рада,
Травень, 2021-2024 роки
5. Проведення заходів до річниці Чорнобильської катастрофи (додаток 1).
Сільська рада,
Квітень, 2021-2024 роки
6.Проведення заходів з нагоди дня ветерана (додаток1).

Сільська рада,
Жовтень, 2021-2024 роки
7.Проведення заходів з нагоди дня інвалідів (додаток 1).
Сільська рада,
Січень-Грудень, 2021-2024 роки
8.Проведення заходів з вітанням старожилів, які проживають на території
Судилківської сільської ради (додаток 1).
Сільська рада,
2021-2024 роки
Розділ ІІ. Соціальний захист інвалідів, пенсіонерів,
ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян,
учасників бойових дій АТО- ООС.
(Додаток №1)
1. Проводити щорічну разову грошову допомогу учасникам бойових дій на
території Афганістану до річниці виводу військ з Афганістану. (Додаток 1)
Сільська рада.
2021-2024 роки
2. Проводити щорічну разову грошову допомогу ветеранам другої світової війни
до Дня Перемоги. (Додаток 1)
Сільська рада.
2021-2024 роки
3. Проводити щорічну разову грошову допомогу ліквідаторам аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи до річниці
Чорнобильської катастрофи.
Сільська рада.
2021-2024 роки
4. Надавати пільги на послуги зв’язку дітям війни, ветеранам війни, інвалідам війни,
інвалідам, потерпілим від аварії на ЧАЕС та ліквідаторам, учасникам бойових дій
АТО - ООС учасникам бойових дій на території Афганістану
Сільська рада.
2021-2024 роки
5. Забезпечити пільгові перевезенння для свіх котегорій пільгового населення,
дітей війни, ветеранів війни, інваліди війни, пенсіонерів, інвалідів
Сільська рада.
2021-2024 роки
6. Придбати подарунки для вітання старожилів, які проживають на території
Судилківської сільської ради.
Сільська рада.
2021-2024 роки

Сільський голова

Тетяна КОТИК

Додаток 1
Розділ І. Очікувані видатки з сільського бюджету
№
п/п
роки

Загальна
сума
витрат

2021 р.
Розділ1. п.1
п.2
п.3
п.4
п.5
п.6
п.7
п.8
Розділ ІІ п.4
Розділ ІІ п.5
Всього:
2022 р.
п.1-п.8

1
3,0
5,0
20,0
12,0
18,0
5,0
5,0
10,0
36,0
700,0
814,0
842,0

2
5,00
5,0
5,0

3
4,0
5,0
9,0
10,0

2023 р.
п.1-п.8

842,0

5,0

2024 р.
п.1-п.8
Всього
2021-2024

842,0
3340,00
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Кондитерсь Продовольчі Транспортні
кі
товари
витрати, вінки,
вироби
грамоти,квіти

Послуги

Матеріальна
допомога

4
5,0
5,0
2,0
12,0
15,0

5
36,0
700,0
736,0
760,0

6
3,0
15,0
6,0
18,0
10,0
4,0
52,0
52,0

10,0

15,0

760,0-

52,0

5,0

10,0

15,0

760,0-

52,0

20,0

39,0

57,0

3016

208,0

Олена ЛАБУНЕЦЬ

