
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 04.12.2017 № 30-11/VII
м. Золотоноша

Про затвердження Програми соціального захисту
бездомних та безпритульних громадян міста
Золотоноші на 2018-2020 роки

Розглянувши лист центру соціальної допомоги виконавчого комітету
Золотоніської міської  ради (29.11.2017 № 2629) щодо затвердження Програми
соціального захисту бездомних та безпритульних громадян міста Золотоноші на
2018-2020 роки, відповідно до вимог Закону України „Про основи соціального
захисту бездомних громадян і безпритульних дітей ”, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26
Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціального захисту бездомних та безпритульних
громадян міста Золотоноші на 2018-2020 роки  ( додається).

2. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів відповідних
бюджетів, запланованих на утримання галузі та інших джерел, не заборонених
законодавством.

3. Координацію роботи щодо виконання рішення доручити заступнику
міського голови Судді В.В., контроль за виконанням рішення покласти на
депутатську комісію з питань охорони здоров'я, навколишнього середовища та
соціального захисту населення (Жорновий В.Ю.).

Міський голова В.О.Войцехівський

Неліна 52537



Додаток
до рішення міської ради
від 04.12.2017 № 30-11/VII

П Р О Г Р А М А
соціального захисту бездомних  та безпритульних громадян міста

Золотоноші на 2018-2020 роки

1. Передумови розроблення Програми

На виконання вимог Закону України „Про основи соціального захисту
бездомних громадян і безпритульних дітей”, враховуючи те, що на території
міста створення спеціалізованого закладу є недоцільним, проте органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування проводиться робота щодо
забезпечення належних умов існування самотніх людей без постійного місця
проживання (ліки, обігрів, харчування) у складних погодних умовах зимового
періоду.

2. Мета  і завдання Програми

Головною метою програми є недопущення випадків замерзання безпритульних
громадян та неповнолітніх дітей у зимовий період, недопущення поширення
інфекційних хвороб. Формування ефективної системи для вирішення основних
соціальних проблем бездомних громадян, зменшення соціальної напруги серед
населення
Завдання Програми:
-   забезпечення  конституційних прав та свобод бездомних      громадян;
-  надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності серед
громадян зазначеної категорії;
-   проведення соціального патрулювання;
- сприяння паспортизації громадян без визначеного місця проживання та
реєстрації місця перебування (проживання);
- створення умов для надання медичної допомоги хворим із категорії
безпритульних громадян;
-   залучення  недержавних надавачів соціальних послуг та надання фінансової
підтримки закладам, які опікують безпритульних;
-  здійснення освітніх та просвітницьких заходів щодо  запобігання бездомності
та безпритульності.
Термін реалізації:   2018-2020 роки
Очікувані результати:
- зменшення кількості бездомних та безпритульних громадян
-  реінтеграція бездомних осіб у суспільстві;
- реалізація конституційних  прав громадян без визначеного місця  проживання;
-  зниження захворюваності серед населення на особливо   небезпечні хвороби;
-  поліпшення  матеріального становища осіб зазначених категорій;
-  зниження  рівня злочинності та соціальної напруги серед населення  міста



Контроль за виконанням: Звіт про виконання Програми надається щорічно
до міської ради.

3. Заходи реалізації Програми

№
п/п Найменування заходів Термін

виконання Виконавець

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.Організаційні
Вести облік бездомних
громадян, та осіб звільнених з
місць позбавлення волі, які
втратили соціальні зв’язки.

Проводити рейди соціального
патрулювання на вулицях
міста для виявлення
бездомних осіб

Організувати роботу
координаційної ради з питань
соціального захисту  громадян

Рекомендувати роботодавцям
надавати центру зайнятості в
повному обсязі інформацію
згідно форми З-ПН
«Інформація про попит на
робочу силу (вакансії), у тому
числі з наданням житла, для
працевлаштування бездомних
осіб

Сприяти отриманню професії
особами, без визначеного

заходи

постійно

постійно

двічі на рік

2018-2020
роки

2018-2020
роки

Центр соціальної
допомоги

Центр соціальної
допомоги;
 Золотоніська міська
організація "Товариства
Червоного Хреста" ;
Золотоніський відділ
поліції ГУНП в
Черкаській області

Управління праці та
соціального захисту
населення;
Центр соціальної
допомоги

Золотоніський
міськрайонний центр
зайнятості

Золотоніський
міськрайонний центр



місця проживання та
звільненим з місць
позбавлення волі

зайнятості

2.1.

2.2.

2.3

2.4

3.1.

2.   Юридичні

Сприяти бездомним
громадянам похилого віку та
інвалідам 1 та 2 груп в
оформленні документів на
поселення їх до інтернатних
установ  системи соціального
захисту

Надавати консультації щодо
оформлення пенсій та інших
соціальних допомог
бездомним громадянам

Проведення паспортизації
громадян без визначеного
місця проживання   та
реєстрації  місця перебування

Сприяти в наданні ,
безоплатної, правової
допомоги бездомним особам
та особам, звільненим з місць
позбавлення волі

 3. Соціально-побутові

Забезпечити організацію
гарячого харчування
громадян, які опинилися в
складних життєвих
обставинах, бездомних
громадян, та осіб, звільнених з
місць позбавлення волі

заходи

постійно

постійно

постійно

постійно

заходи

2018-2020
роки,

Центр соціальної
допомоги

Управління праці та
соціального захисту
населення

Центр соціальної
допомоги ;
Золотоніський
районний сектор  УДМС
України в Черкаській
області

Золотоніський міський
центр з надання
безоплатної  правової
допомоги

Релігійні, громадські та
недержавні організації;
Центр соціальної
допомоги



3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2

Забезпечити  бездомних
громадян та осіб, звільнених з
місць позбавлення волі,
одягом та взуттям, який був у
вжитку

Забезпечити наявність
соціальних ліжко-місць для
бездомних  громадян під час
осінньо - зимового періоду та
екстремальних ситуацій

Організувати пункти обігріву
бездомних громадян в
зимовий період

4. Медичні

Забезпечити оформлення
медичної документації для
встановлення однієї з груп
інвалідності бездомним
громадянам та особам,
звільненим з місць
позбавлення волі

Забезпечити надання
необхідної безоплатної
медичної допомоги
бездомним громадянам та
особам, звільненим з місць
позбавлення волі  на період
погіршення стану здоров’я.

постійно

2018-2020
роки

2018-2020
роки

заходи

2018-2020
роки

2018-2020
роки

Центр соціальної
допомоги;
Релігійні, громадські та
недержавні організації

Центр соціальної
допомоги;
Золотоніська ЦРЛ

Центр соціальної
допомоги ;
Золотоніська міська
організація "Товариства
Червоного Хреста";
релігійні та громадські
організації міста,

КП "Золотоніський
міський центр первинної
медико-санітарної
допомоги";
 Золотоніська ЦРЛ

КП "Золотоніський
міський центр первинної
медико-санітарної
допомоги"



4.3

4.4

Проводити медичні огляди
бездомних громадян.

Організувати надання
адресної допомоги у вигляді
продовольчих   наборів
бездомним громадянам та
особам, які звільнились з
місць позбавлення волі

2018-2020
роки

2018-2020
роки

КП "Золотоніський
міський центр первинної
медико-санітарної
допомоги"

Центр соціальної
допомоги

5.1.

5.Інформаційно
роз’яснювальні

Висвітлювати в ЗМІ питання
попередження бездомності та
види соціального захисту осіб
без визначеного місця
проживання

заходи

постійно газета " Златокрай";
Офіційний веб- сайт
міста.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів
відповідних бюджетів, запланованих на утримання галузі та інших джерел, не
заборонених законодавством.

Секретар ради                                                                                         Н.О.Сьомак
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