
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

28 квітня 2021 року с. Судилків       №  9 

 

 

Про внесення змін до рішення сесії сільської ради 

від 24 грудня 2020 року № 21 «Про затвердження 

програми надання соціальних послуг одиноким 

громадянам похилого віку, які проживають на 

території Судилківської сільської ради на 2021-2024 

роки» 

 

 

        Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши 

інформацію  сільського голови Тетяни Котик, враховуючи рекомендації постійної комісії 

сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку , сільська рада   

ВИРІШИЛА: 
           

1. Викласти додаток до Програми надання соціальних послуг одиноким громадянам 

похилого віку, які проживають на території Судилківської сільської ради на 2021-2024 роки у 

новій редакції (Додаток). 

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Валентина 

ТИХОНЮК). 

            

 

 

Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  Судилківскої сільської ради 

VIII cкликання від 24.12.2020 року   № 

21 

(в редакції від 28.04.2021 р. ) 

 

ПРОГРАМА 

Про надання соціальних послуг одиноким громадянам похилого віку, які проживають 

на території Судилківської сільської ради,  

на 2021-2024 роки 

 

Паспорт  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада 

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада 

4. Учасники програми Судилківська сільська рада 

5. Термін реалізації програми 2021-2024 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

усього,тис.грн. 

 

5300 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету  

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені 

чинним законодавством. 

   

Загальна частина 
На території сільської ради проживає 117 одиноких громадян похилого віку. 

Структурний підрозділ Судилківської сільської ради утворено для надання безоплатної 

соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування 

у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групу рухової активності) і 

потребують сторонньої допомоги та інвалідам I, II, III груп соціальних послуг в домашніх 

умовах згідно з медичним висновком, одиноко проживаючим, які мають дітей пенсійного віку 

та не проживають з ними за однією адресою, для сімей, у яких є діти з інвалідністю. У своїй 

діяльності структурний підрозділ керується Конституцією та законами України, указами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства соціальної 

політики України, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування.  

Обов’язкові  види  соціальних  послуг:  
1.Догляд  вдома, денний  догляд  

2.Підтримане  проживання  

3.Соціальна  адаптація  

4.Соціальна  інтеграція  та  регенерація  

5.Надання  притулку  

6.Кризове  та екстрене  втручання  Влаштування  до сімейних  форм  виховання  

7.Консультування  

8.Соціальний  супровід  

9.Представництво  інтересів  

10.Посередництво  (медіація)  

11.Соціальна  профілактика  

12. Фізичний супровід  осіб з інвалідністю,  які  мають порушення опорно-рухового-



рухового апарату та пересування на кріслах колісних, порушення зору 

13.Переклад  жестовою  мовою 

14.Догляд  та  виховання  дітей  в  умовах,  наближених  до  сімей  

15.Супровід  під  час  інклюзивного  навчання  

16.Інформування  

17.Натуральна  допомога   

 

Мета та основні завдання Програми 
Головною метою Програми є забезпечення повноцінної життєдіяльності одиноких 

громадян похилого віку, які не можуть забезпечити собі належний догляд та 

самообслуговування вдома, покращення матеріального становища одиноких громадян похилого 

віку, підвищення соціально-культурного розвитку одиноких громадян похилого віку.  

Основним завданням розроблення і прийняття даної Програми є  виявлення одиноких  

громадян похилого віку, які потребують соціально-побутового і медико-соціального 

обслуговування та допомоги, обстеження разом з представниками закладів охорони здоров’я, 

житлово-комунальних установ, громадських організацій їх матеріально-побутових умов 

проживання і визначення потреб в необхідності надання різних видів послуг. 

Фінансове забезпечення 
Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів сільського 

бюджету відповідно до законодавства України. 

Очікувані результати 
Виконання Програми дасть змогу забезпечити соціальний захист одиноких громадян 

похилого віку , які  не можуть забезпечити свої мінімальні життєві потреби та 

самообслуговування.  

            До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому 

чинним законодавством України.  

Порядок реалізації Програми 
1. Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких 

громадян похилого віку соціальними працівниками з метою визначення індивідуальних потреб 

громадянина у соціальному обслуговуванні. Внесення пропозицій.  

2. Проведення моніторингу покращення умов проживання одиноких громадян 

похилого віку,  підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг.  

Контроль за реалізацією Програми 
Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється Судилківською сільською 

радою. 

 

 

 

Сільський голова       Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Додаток 

до Програми про надання соціальних послуг одиноким 

громадянам похилого віку, які проживають на 

території Судилківської сільської ради на 2021-2024 

роки 

 

 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. 

Види бюджетів Роки Інші джерела 

2021 2022 2023 2024   

Місцевий 1100 1300 1400 1500   

 

 

Начальник фінансового відділу                                                     Олена ЛАБУНЕЦЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


