ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 24.12.2019 № 49-9/VІІ
м. Золотоноша

Про затвердження міської програми соціальної підтримки ветеранів війни і
праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників
операції Об’єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей
міста Золотоноші „Турбота” на 2020 рік
З метою посилення уваги до потреб ветеранів війни і праці, осіб з
інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції
Об’єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста,
керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування
Україні”, міська рада вирішила:
1. Затвердити міську програму соціальної підтримки ветеранів війни і праці,
осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції
Об’єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста
Золотоноші „Турбота” на 2020 рік (додаток 1) та заходи по її виконанню
(додаток 2).
2. Відповідальним виконавцям, в межах наданих повноважень, забезпечити
виконання завдань, передбачених даною програмою.
3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Коваленко О.В.) передбачити
в міському бюджеті на 2020 рік кошти для фінансування заходів, визначених
програмою.
4. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського
голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на постійну
комісію з питань охорони здоров’я, навколишнього середовища та соціального
захисту населення (Неліна Л.Т.).
Міський голова

Лукомська 53320

В.О. Войцехівський

Додаток 1
до рішення міської ради
від 24.12.2019 № 49-9/VІІ

ПРОГРАМА
соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю,
учасників антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних сил,
малозабезпечених сімей міста Золотоноші „Турбота” на 2020 рік
1. Загальні положення
Ця Програма спрямована на соціальну підтримку ветеранів війни і праці,
осіб з інвалідністю різних категорій, учасників антитерористичних операцій,
учасників операції Об’єднаних сил, малозабезпечених сімей міста, інших
соціально незахищених верств населення.
При розробленні Програми враховано сучасну ситуацію у сфері соціального
захисту населення міста, пропозиції щодо поліпшення соціального захисту
ветеранів війни та праці, дітей війни, осіб з
інвалідністю, учасників
антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних сил, політичних
в’язнів і репресованих, громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції на
територію міста Золотоноші, інших малозахищених верств населення, надані
структурними підрозділами міськвиконкому, громадськими організаціями
ветеранів, осіб з інвалідністю, політичних в’язнів і репресованих.
З цією метою здійснюватимуться заходи щодо створення умов, які б
забезпечували їм повноцінне життя, гарантували рівні з усіма іншими
громадянами можливості для участі в економічному, політичному і
соціальному житті держави.
У місті проживає 7087 пенсіонерів, в тому числі:
- ветеранів війни - 1049;
- ветеранів праці - 2177;
- діти війни – 1896;
- осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання – 1629;
- дітей з інвалідністю - 80;
- багатодітних сімей – 186, у яких виховуються -625 дітей;
- одиноких матерів – 296;
- малозабезпечених сімей – 172.
Учасникам програми житлових субсидій є 3880 сімей, різні види соціальних
допомог отримують 1254 сім’ї.
Відділенням соціальної допомоги вдома центу соціальної допомоги
обслуговуються 365одиноких непрацездатних громадян похилого віку та осіб
з інвалідністю.
Різними формами обслуговування охоплено 1938 одиноких громадян та осіб
з інвалідністю.

З метою посилення уваги до потреб ветеранів війни та праці, осіб з
інвалідністю, учасників антитерористичних операцій, учасників операції
Об’єднаних сил, одиноких непрацездатних громадян, соціально незахищених
верств населення протягом року будуть здійснюватись заходи щодо створення
умов, які б забезпечували їм соціальні, економічні, правові гарантії у сфері
соціального захисту, створення належних умов для підтримки здоров’я та
активного довголіття ветеранів війни, вирішення питань соціального захисту
осіб з інвалідністю. Їх соціальної та професійної реабілітації, інтеграції в життя
суспільства.
З метою підвищення рівня соціального захисту родин, в яких виховуються
діти-учні 1-11 класів, які щоденно користуються міським автотранспортом,
сприяти вирішенню питання щодо організації проїзду зазначеної категорії з 50відсотковою знижкою.
2. Мета Програми
Основною метою Програми є створення сприятливих соціальноекономічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для
реалізації прав ветеранів війни та праці, дітей-війни, осіб з інвалідністю,
учасників антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних сил,
політичних в’язнів і репресованих, громадян, які переміщуються з тимчасовоокупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції на територію міста Золотоноша, інших малозахищених верств
населення, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та
інших сферах суспільного життя.
3. Завдання Програми
Основним завданням Програми є підвищення рівня життя ветеранів війни
та праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної
операції, учасників операції Об’єднаних сил, політичних в’язнів і
репресованих, громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції на територію міста
Золотоноші, інших малозахищених верств населення, забезпечення їх засобами
реабілітації та поліпшення санаторно-курортного лікування шляхом посилення
соціальних гарантій.
Цієї мети передбачається досягти шляхом здійснення основних завдань:
- координації роботи управлінь та відділів міськвиконкому, ветеранських
організації, підприємств, організацій та установ міста з питань соціального
захисту населення;
- соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян
похилого віку, осіб з інвалідністю;
- надання особам з інвалідністю рівних можливостей для участі в
економічній, політичній та соціальних сферах, створення для них необхідних

умов для повноцінного способу життя відповідно до їх індивідуальних
здібностей та інтересів;
- проведення благодійних акцій до Дня людей похилого віку,
Міжнародного дня осіб з інвалідністю, до Дня Перемоги.
4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення програми проводиться за рахунок коштів міського
бюджету, а також за рахунок благодійних надходжень від організацій,
підприємств, установ міста, інших джерел, не заборонених законодавством.
5. Очікувані результати Програми
Реалізація Програми дасть змогу забезпечити посилення соціального захисту
ветеранів війни та праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, учасників
антитерористичної операції, політичних в’язнів і репресованих, громадян, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції на територію міста Золотоноші, інших
малозабезпечених верст населення, що сприятиме покращенню умов
проживання та вихованню у молоді шанобливого ставлення до означених
категорій населення.

Секретар ради

Н.О. Сьомак

Додаток 2
до рішення міської ради
від 24.12.2019 № 49-9/VІІ

ЗАХОДИ
по виконанню програми „Турбота” на 2020 рік

1.

І. СОЦІАЛЬНЕ ОБСУГОВУВАННЯ
Утримання центру соціальної допомоги
Управління
Протягом року
праці та
соціального
захисту
населення
в тому числі:
- Різдвяний ранок для дітей з інвалідністю
- Проведення фестивалю для дітей з інвалідністю
„Повір у себе”

- Проведення літнього табору
реабілітації дітей-інвалідів

„Надія”

для

- Проведення заходів до Міжнародного дня осіб з
інвалідністю:
- спартакіада серед осіб з інвалідністю;
-

вечір відпочинку для осіб з

інвалідністю

Центр
соціальної
допомоги
Центр
соціальної
допомоги

Центр
соціальної
допомоги
Служба у
справах дітей
сім’ї та молоді

Міський бюджет
Спеціальний фонд

10417,0
74,2

2,0

Червень

Кошторис
виконавців,
благодійні
надходження

Липень

Кошторис
виконавців,
благодійні
надходження

22,0

Кошторис
виконавців,
благодійні
надходження

9,0

Січень

Протягом року

4,5

4,5

віком до 30-ти років
Центр
соціальної
допомоги

- Благодійний обід та Пасхальний обід

2.

Фінансування
міської
програми соціальної
підтримки
осіб,
які
не
здатні
до
самообслуговування та потребують постійної
сторонньої допомоги

3.

Фінансування Програми соціального
бездомних та безпритульних громадян

4.

1.

2.

Управління
праці та
соціального
захисту
населення

Жовтень
Протягом року

Кошторис
виконавців,
благодійні
надходження

8,0

Міський бюджет

66,5

захисту

Центр
Протягом року
При наявності
соціальної
коштів у міському
допомоги
бюджеті
Відшкодування оплати комунальних послуг Міськвиконком Протягом року Міський бюджет
(елекроенергії в межах норм споживання) що
надаються громадській організації «Золотоніська
спілка учасників АТО» та волонтерів
ІІ. ПІДТРИМКА ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
Забезпечення фінансування Програми поліпшення
Управління
Протягом року Міський бюджет
медичного забезпечення ветеранів війни та
праці та
учасників антитерористичної операції
соціального
захисту
населення
Встановлення одноразової щорічної допомоги
особам, яким виповнилося 100 і більше років

Управління
праці та
соціального
захисту
населення

Протягом року

Міський бюджет

При
наявності
коштів
3,6

60,0

0

1.

ІІІ. ПІДТРИМКА ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Надання особам з інвалідністю 1 та 2 груп по зору
Управління
Протягом року
Міський бюджет
50% знижки тарифів абонентської плати за
праці та
користування квартирним телефоном
соціального
захисту
населення

Звільнення від оплати за навчання в музичній Міськвиконком Протягом року
Міський бюджет
школі дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей із
багатодітних і малозабезпечених сімей
3. Забезпечення безперешкодного доступу людей з Міськвиконком Протягом року
При наявності
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів
коштів у міському
житлового та громадського призначення
бюджеті
4. Оснащення пішохідних переходів спеціальними Міськвиконком Протягом року
При наявності
звуковими
світлофорами
та
напрямними
коштів у міському
огорожами для створення безпечних умов руху
бюджеті
осіб з вадами зору Обладнання пандусами
ІV. НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
1. Надання матеріальної допомоги на лікування Міськвиконком Протягом року Міський бюджет
соціально незахищеним верствам населення
2. Надання допомоги сім’ї на поховання у разі смерті Міськвиконком Протягом року Міський бюджет
особи, яка не належить до пенсіонерів і не
застрахована в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування
2.

3.

Надання матеріальної
пожежею

допомоги

у

зв’язку

з Міськвиконком

Протягом року

4.

Надання матеріальної допомоги
скрутним матеріальним станом

у

зв’язку

з Міськвиконком

Протягом року

При потребі та
наявності коштів у
міському бюджеті
Міський бюджет

14,8

38,0
При
наявності
коштів
При
наявності
коштів

80,0
15,0

50,0

30,0

5.

6.

7.

8.

9.

Відшкодування витрат на поховання безрідних осіб

Міськвиконком
КП „Міський
водоканал”
Надання
натуральної
допомоги
одиноким
Центр
громадянам похилого віку, інвалідам, ветеранам
соціальної
війни і праці, малозабезпеченим сім’ям
допомоги,
міськрайонне
товариство
Червоно Хреста
підприємства
установи,
організації
Проведення акції „Милосердя”
Управління
праці та
соціального
захисту
населення
Центр
Соцдопомоги
Забезпечення компенсації витрат, по особах, які Міськвиконком
переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної
операції на територію міста Золотоноші, готелям
(не більше як за 3 доби проживання на кожну
особу) за:
- проживання - 25 відсотків вартості за 1 добу, але
не більше 67 грн.;
- харчування – до 30грн. в день
Надання одноразової матеріальної допомоги Міськвиконком
учасникам бойових дій, які брали участь в
антитерористичній
операції
та
Операції

Протягом року

Міський бюджет

15,0

Протягом року

Благодійні
надходження

При
наявності
коштів

Протягом року

Благодійні
надходження

При
наявності
коштів

Протягом року

При потребі та
наявності коштів у
міському бюджеті

При
наявності
коштів

Протягом року

При потребі та
наявності коштів у
міському бюджеті

60,0

Об’єднаних Сил на території Луганської та
Донецької областей, постраждалим учасникам АТО
та ООС, які є мешканцями міста Золотоноша
10. Фінансування видатків по забезпеченню санаторнокурортним лікуванням учасників антитерористичної
операції

Управління
праці та
соціального
захисту
населення

Протягом року

Міський бюджет

30,0

11. Фінансування видатків на виплату компенсації
Управління
вартості послуг зубопротезування особам з з праці та
інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових
соціального
дій, учасникам антитерористичної операції
захисту
та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС
населення
І та ІІ категорії шляхом укладення
тристороннього договору та безготівкового
перерахування коштів виконавцю послуг з
урахуванням граничної вартості послуг в
розрахунку на одну особу. Встановити, що
гранична вартість послуг зубопротезування на
2020 рік на 1 особу становить 3тис. грн.
12. Компенсація 50% вартості проїзду
Відділ освіти
міським автотранспортом учням 1-4
класів загальноосвітніх закладі міста, які
щоденно користуються міським автотранспортом
13 Фінансування надання житлової субсидії за
Управління
рішенням комісії непрацездатним
праці та
непрацюючим особам, які проживають самі,
соціального
але у їхньому домоволодінні зареєстровані особи, що захисту
тривалий час проживають за кордоном
населення

Протягом року

Міський бюджет

135,0

Протягом року

Міський бюджет

46,0

Протягом року

При потребі та
наявності коштів у
міському бюджеті
Міський бюджет

При
наявності
коштів

14 Фінансування видатків на виплату компенсації
Управління
Протягом року Міський бюджет
80,0
вартості путівок санаторно-курортним закладам чи
праці та
закладам відпочинку шляхом безготівкового
соціального
перерахування
грошової
допомоги
для
захисту
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
населення
ЧАЕС І кат.
V. ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ПРАЦІ, ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
1. Утримання голови ради ветеранів війни і праці
Міськвиконком Протягом року Міський бюджет
40,8
2.

Підтримка діяльності міської ради ветеранів

Міськвиконком

Протягом року

Міський бюджет

64,7

3.

Підтримка діяльності міської організації „Союз Міськвиконком
Чорнобиль”
Підтримка діяльності міськрайонної спілки Міськвиконком
ветеранів Афганістану

Протягом року

Міський бюджет

48,0

Протягом року

Міський бюджет

84,0

Міський бюджет

85,0

Міський бюджет

3,0

Міський бюджет

5,0

При наявності
коштів у міському
бюджеті

113,0

4.

5.
6.
7.

1.

Підтримка діяльності громадської організації Міськвиконком Протягом року
„Золотоніська спілка учасників АТО”
Підтримка діяльності територіальної первинної Міськвиконком Протягом року
організації „Українське товариство сліпих”
Підтримка діяльності територіальної організації Міськвиконком Протягом року
„Українське товариство глухих”
VI. ПЕРЕДПЛАТА МІСЬКОЇ ГАЗЕТИ „ ЗЛАТОКРАЙ”
Організація передплати міської газети „Златокрай” Міськвиконком Перше та друге
для ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю,
півріччя
малозабезпечених сімей, тощо

Секретар ради

Н.О. Сьомак

