ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2013 р. №24-3/6 скликання
Про районну програму «Турбота»
на 2014-2015 роки.
Відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці
та інших громадян похилого віку», «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи подання Городищенської районної державної адміністрації
від 20.12. 2013 р. №890/01-01-27, пропозиції постійних комісій з питань
бюджету, фінансів та інвестиційної політики, питань охорони здоров’я,
соціального забезпечення, освіти, культури, інформаційної та молодіжної
політики, туризму, фізичної культури і спорту районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму «Турбота» на 2014-2015 роки (далі
Програма) що додається.
2. Рекомендувати:
2.1. Управлінням, відділам районної державної адміністрації, органам
місцевого самоврядування забезпечити виконання заходів,
передбачених Програмою.
2.2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації,
місцевим радам передбачити у проектах відповідних бюджетів
асигнування заходів Програми.
3. Рішення районної ради від 29.12. 2011 року №10-3/VI «Про районну
програму «Турбота» на 2012-2013 роки зняти з контролю.
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям районної
ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики та з питань
охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти, культури,
інформаційної та молодіжної політики, туризму, фізичної культури і
спорту.
Голова районної ради

О.О. Біба

2

Додаток
до рішення районної ради
від 24.12. 2013 р. №24-3/6

Районна програма «Турбота» на 2014 – 2015 роки.
1. Загальні положення
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», та з метою посилення уваги до потреб
ветеранів війни та праці, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян
забезпечення належного їх соціального захисту розроблена районна комплексна
програма «Турбота» на 2014 – 2015 роки.
В основу програми покладені пропозиції щодо поліпшення соціального
захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, наданими структурними
підрозділами райдержадміністрації, громадськими організаціями ветеранів та
інвалідів.
В районі проживає 2003 ветерани війни, 2573 інваліди різних категорій,
4032 ветерани праці. Органи місцевого самоврядування проводять роботу
спрямовану на забезпечення соціальних, економічних, правових гарантій у
сфері соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів.
Територіальним центром надаються різні види соціальних послуг
одиноким непрацездатним особам - 1361 із них 231 - ветерани праці, 216 - діти
війни,603 - ветерани війни, в тому числі 9 - інвалідів Великої Вітчизняної війни.
Значна увага приділяється вирішенню питань соціального захисту
інвалідів, їх соціальної та професійної реабілітації, інтеграції в життя
суспільства.
Разом з тим, здійснювані в районі заходи ще не відповідають у повному
обсязі вимогам Законів України щодо соціального захисту ветеранів війни та
праці, інвалідів.
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма
Основними завданнями даної програми є посилення соціального,
медичного захисту інвалідів всіх категорій, людей похилого віку, одиноких
непрацездатних громадян, ветеранів війни та праці, створення сприятливих
умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією та законами
України.
Життєзабезпечення інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких
непрацездатних громадян підтримується системою пільг та компенсацій, які
визначені відповідними законами. Проте, незважаючи на прийняття значної
кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо
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вищезазначеної категорії громадян на рівні держави, їх виконання не є
достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.
Завдяки фінансуванню за рахунок коштів районного бюджету
забезпечено реалізацію основних положень районної програми “Турбота” на
2014-2015 роки. Зокрема, на підтримку діяльності районної організації
ветеранів війни та праці, районної організації Товариства Червоного Хреста,
надання одноразової допомоги дітям - інвалідам, малозабезпеченим громадянам
та багатодітним сім’ям, виплата грошової компенсації (постанова КМУ від
29.04.2004 № 558 «Про затвердження порядку призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»), надання пільг
інвалідам по зору 1 та 2 групи, для додаткового фінансування Територіального
центру.
Проте незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки,
недофінансування за рахунок коштів державного бюджету частини пільг та
гарантій інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним
громадянам і надалі залишають проблемними питання покращення їх
матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування,
житлово-побутових умов.
Прийняття районної програми “Турбота” та залучення на її виконання
коштів з районного бюджету сприятиме покращенню фінансування громадської
організації ветеранів війни та праці, районної організації Товариства Червоного
Хреста та наданню допомоги найменш захищеним верствам населення.
3. Мета та завдання районної програми.
Метою районної комплексної програми «Турбота» на 2014 – 2015 роки є
поліпшення соціальної захищеності ветеранів війни та праці, інвалідів,
забезпечення виконання чинного законодавства стосовно соціального захисту
означених категорій населення, підвищення якості їх соціально – медичного
обслуговування. Завданням програми є підвищення рівня життя ветеранів війни
та праці, забезпечення їх засобами реабілітації та поліпшення санаторно курортного лікування шляхом посилення соціальних гарантій.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання програми
З метою вирішення основних завдань програми управління соціального
захисту населення районної державної адміністрації:
- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання
програми;
- створює умови для ефективної діяльності районної організації ветеранів
війни та праці, районної організації Товариства Червоного Хреста;
- надає одноразову допомогу дітям - інвалідам, малозабезпеченим
громадянам та багатодітним сім’ям;
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- виплачує грошову компенсацію згідно постанови КМУ від 29.04.2004 №
558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги»);
- надає пільги на житлово - комунальні послуги інвалідам по зору 1 та 2
групи. Реалізацію районної комплексної програми соціальної підтримки
малозахищених верств населення «Турбота» на 2014-2015 роки планується
здійснити за рахунок коштів районного бюджету.
Ресурсне забезпечення програми.
Заходи
2014
(грн.)

№
п\
п
1 Підтримка діяльності районної організації
ветеранів війни та праці
2 Підтримка діяльності районної організації
Товариства Червоного Хреста
3 Виплата грошової компенсації особам,які
надають соціальні послуги
4 Додаткове фінансування Територіального
центру (придбання технічних засобів
реабілітації, проведення благодійних обідів)
5 Надання пільг на житлово - комунальні послуги
інвалідам по зору 1 і 2 груп
6 Надання одноразової грошової допомоги
малозабезпеченим, багатодітним сім’ям,
інвалідам, батькам полеглих воїнівінтернаціоналістів
7 Фінансова підтримка районної громадської
організації інвалідів "Союз. Чорнобиль.
України".
8 Всього:

2015
(грн.)

468015

49141

3300

3465

20920

21965

5300

5565

6058

6361

78750

82688

15 750

16 537

176879

185722

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники.
Основними завданнями програми є:
- організація
гарячого
харчування
одиноких
непрацездатних
малозабезпечених ветеранів війни та інвалідів;
- фінансова підтримка діяльності районної організації ветеранів та
інвалідів, організації Товариства Червоного Хреста;
- надання необхідної допомоги одиноким ветеранам та інвалідам, дітям –
інвалідам, малозабезпеченим сім’ям, сім’ям де проживає 2 і більше
інвалідів, малозабезпеченим громадянам та багатодітним сім’ям;
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- надання щорічної грошової допомоги особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною (ст. 11 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»);
- надання соціальних послуг(постанова КМУ від 29.04.2004 № 558 «Про
затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги»);
- надання пільг на житлово – комунальні послуги інвалідам по зору 1 і 2
груп;
- оздоровлення дітей – інвалідів до 16 років в місцевому санаторії та інших
санаторіях ;
- забезпечення інвалідів, ветеранів війни та праці санаторно - курортними
путівками, засобами пересування, телефонізація житлових приміщень;
- проведення заходів, присвячених річниці аварії на Чорнобильській АЕС,
1 жовтня - Дня ветерана, 3 грудня - Міжнародного Дня інваліда.
6. Очікувані результати програми.
Виконання програми дасть змогу забезпечити посилення соціального
захисту ветеранів, що сприятиме покращенню умов їх проживання та
вихованню у молоді шанобливого ставлення до ветеранів війни і людей
похилого віку.
7. Координація та контроль за ходом виконання програми.
Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених
програмою, покладається на
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації.
Заступник голови районної ради

М.В. Панчишин

Додаток
до рішення районної ради
від 24.12. 2013 р. №24-/6

Заходи щодо виконання районної програми "Турбота" на 2014 – 2015 роки

№

Зміст заходів

Термін
виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

Джерела
фінансування
5

І. Поліпшення соціально-побутового обслуговування ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян
та інших соціально вразливих верств населення
1.1 Проводити
обстеження
матеріально- Постійно
Управління соціального захисту
Районний бюджет
побутових умов проживання одиноких
населення , територіальний центр
ветеранів війни та праці, інвалідів, дітей
соціального обслуговування,
війни, інших громадян похилого віку з
районна організація Товариства
метою визначення їх потреб та надання
Червоного Хреста (за згодою),
відповідної адресної допомоги.
районна організація ветеранів (за
згодою), виконкоми місцевих рад
1.2

Забезпечити 100-відсоткове
виявлення Постійно
одиноких ветеранів та інвалідів, громадян
похилого віку, які не в змозі забезпечити
свою життєдіяльність та влаштування, за
їх згодою, на постійне або тимчасове
проживання
до
будинків-інтернатів,
стаціонарних відділень територіальних
центрів
соціального
обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних

Територіальний центр соціального Районний бюджет
обслуговування, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, виконкоми місцевих рад
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1.3

1.4

1.5

1.6

громадян
похилого
віку
(далі
–
територіальні центри).
Входячи
з
місцевих
можливостей, 2014-2015
організовувати
гаряче
харчування роки
одиноких малозабезпечених ветеранів та
інвалідів.

Організувати відвідування осіб, яким Щорічно
виповнилось 90, 100 і більше років, вдома,
у
стаціонарних
відділеннях
територіального центру у День Перемоги,
День людей похилого віку, Міжнародний
день інвалідів, з метою надання їм
допомоги.
Постійно
Організувати забезпечення ветеранів війни
готівкою на придбання скрапленого газу та
твердого палива
Забезпечення надання соціальних послуг Постійно
ветеранам війни та праці, інвалідам, дітям
війни.

Територіальний центр соціального
обслуговування, районна
організація Товариства Червоного
Хреста (за згодою), виконкоми
місцевих рад
Управління соціального захисту
населення, територіальний центр
соціального обслуговування,
районна організація Товариства
Червоного Хреста (за згодою),
районна організація ветеранів (за
згодою), виконкоми місцевих рад
Управління соціального захисту
населення, територіальний центр
соціального
обслуговування,
районна організація ветеранів,
виконкоми місцевих рад
Управління соціального захисту
населення, територіальний центр
соціального обслуговування,
районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, районна
організація ветеранів (за згодою),
виконкоми місцевих рад

За рахунок коштів
територіального
центру соціального
обслуговування,
кошти Товариства
Червоного Хреста
Районний бюджет,
місцеві бюджети

За рахунок
субвенцій з
державного
бюджету
Районний бюджет
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1.7

1.8

Проводити
благодійні
місячники КвітеньЧервоного Хреста по збору продуктів травень,
харчування, коштів, вживаного одягу.
вересеньжовтень
Щорічно
Взяти під опіку одиноких малозахищених Постійно
осіб із числа пенсіонерів, ветеранів війни
та праці, дітей війни, інвалідів, зокрема,
надавати допомогу щодо проведення
ремонту помешкань, придбання ліків,
палива, одягу та взуття.

1.9

Постійно

Територіальний центр соціального
обслуговування, районна
організація Товариства Червоного
Хреста, районна організація
ветеранів (за згодою), виконкоми
місцевих рад.

Протягом
2014-2015
років

Управління соціального захисту
населення, територіальний центр
соціального обслуговування,
районна організація Товариства

Залучення об’єктів господарювання до
надання соціально необхідних послуг у
перукарнях,
ремонтних
майстернях,
фотоательє безкоштовно та за пільговими
цінами
одиноким
непрацездатним
громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям з дітьми, які цього першочергово
потребують.
1.10 В разі відсутності технічної можливості на
встановлення
квартирного
телефону
забезпечити помешкання інвалідів війни та
учасників бойових дій в період Великої

Районна, організація Товариства Кошти організації
Червоного Хреста (за згодою)
Товариства
Червоного Хреста

Товариство Червоного Хреста,
територіальний центр соціального
обслуговування, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, виконкоми місцевих рад.

В межах
затверджених
асигнувань
місцевих
бюджетів,
спонсорська
допомога,
благодійні внески,
кошти Товариства
Червоного Хреста
Спонсорська
допомога,
благодійні кошти,
кошти
територіального
центру соціального
обслуговування
Районний бюджет
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Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та
війни 1945 року з імперіалістичною
Японією, іншими засобами зв’язку.
Забезпечення
надання
особам
з
обмеженими фізичними можливостями
послуг з доступу до мережі Інтернет.
1.11 Забезпечення
інвалідів Протягом
спецавтотранспортом
2014-2015
років

Червоного Хреста (за згодою),
районна організація ветеранів (за
згодою), виконкоми місцевих рад

1.12 Вжити
заходів
до
проведення
безоплатного
капітального
ремонту
квартир членів сімей загиблих ветеранів
війни та військовослужбовців.
1.13 Забезпечити
підвищення
рівня
комфортності пересування ветеранів війни
за допомогою громадського транспорту
шляхом організації проміжних зупинок,
пристосованих пішохідних переходів,
визначення
місць
для
сидіння
у
транспортних засобах тощо.

Протягом
2014-2015
років

Виконкоми місцевих рад

Постійно

Управління соціального захисту
населення, територіальний центр
соціального обслуговування,
районна організація Товариства
Червоного Хреста (за згодою),
районна організація ветеранів (за
згодою), виконкоми місцевих рад

Управління соціального захисту
населення, районна організація
ветеранів (за згодою), виконкоми
місцевих рад

Районний бюджет,
спонсорська
допомога,
благодійні внески,
в межах
затверджених
асигнувань
місцевих
бюджетів,
Місцеві бюджети

Районний бюджет
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ІІ. Вирішення питань соціального захисту, медичного обслуговування та оздоровлення інвалідів.
2.1 Надавати одноразову грошову допомогу
Постійно
Районна державна адміністрація,
малозабезпеченим верствам населення,
управління соціального захисту
інвалідам, одиноким громадянам похилого
населення, територіальний центр
віку, які потрапили у скрутне матеріальне
соціального обслуговування,
становище.
районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, районна
організація Товариства Червоного
Хреста (за згодою), районна
організація ветеранів (за згодою),
виконкоми місцевих рад
2.2 Забезпечити
фінансову
підтримку Щорічно
Управління соціального захисту
діяльності
громадських
організацій
населення, виконкоми місцевих рад
ветеранів, інвалідів та дітей війни,
районної організації Товариства Червоного
Хреста, районної організації «Союз.
Чорнобиль. України».
2.3 Здійснювати соціальний супровід сімей, Постійно
Районний центр соціальних служб
які перебувають у важких, складних
для сім’ї, дітей та молоді, служба у
життєвих обставинах.
справах дітей, сектор у справах
сім’ї, молоді та спорту
2.4 Продовжити роботу щодо зміцнення Щорічно
Територіальний центр соціального
матеріально-технічної бази відділення
обслуговування, районна
соціально-побутової
адаптації
при
організація

Районний бюджет,
місцеві бюджети

Районний бюджет

Коштів не потребує

Кошти
територіального
центру
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2.5

2.6

2.7

2.8

територіальному
центрі
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Забезпечити здобуття освіти за
індивідуальною програмою навчання
дітьми-інвалідами шкільного віку, які не
можуть відвідувати навчальні заклади.
Вживати заходів щодо поліпшення
санаторно-курортного оздоровлення
ветеранів, інвалідів, дітей-інвалідів
відповідно до чинного законодавства, в
тому числі їх оздоровлення у місцевих
санаторіях, та виплати компенсації за
невикористане санаторно-курортне
лікування.
Передбачати при формуванні відповідних
бюджетів кошти на пільгове забезпечення
ветеранів та інвалідів:
- зубопротезуванням;
- слухопротезуванням;
- електрокардіостимуляторами;
- ліками для амбулаторного лікування.
Забезпечувати інвалідів та ветеранів війни
медикаментами у відповідних лікувальнопрофілактичних закладах відповідно до
постанови КМУ від 26.04.2007 № 680 „Про
збільшення норм грошових витрат на

Товариства Червоного Хреста.

Щорічно

Відділ освіти

Районний бюджет в
межах виділених
асигнувань на галузь

Постійно

Управління соціального захисту
населення, КЗ «Городищенське
РТМО»

За рахунок субвенцій
з
державного
бюджету

Протягом
2014-2015
років

КЗ «Городищенське РТМО»

Протягом
2014-2015
років

КЗ «Городищенське РТМО»

Районний бюджет в
межах асигнувань на
галузь

Районний бюджет в
межах асигнувань на
галузь
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2.9

харчування та медикаменти у лікувальнопрофілактичних
закладах
ветеранам
війни”.
Сприяти працевлаштуванню осіб
з Постійно
обмеженими фізичними можливостями на
підприємствах усіх форм власності та
господарювання відповідно до чинного
законодавства України.

2.10 Передбачати в установленому порядку
надання пільг на житлово-комунальні
послуги інвалідам по зору 1 і 2 груп.
2.11 Створення умов для безперешкодного
доступу мало мобільного населення, осіб з
обмеженими фізичними можливостями до
органів
державної
влади,
закладів
соціальної сфери шляхом облаштування
пандусами таких об’єктів.
2.12 Вжити заходів щодо створення та
організації діяльності реабілітаційних
установ змішаного типу в районі та
передбачати кошти на фінансування цих
закладів в районі.

Управління соціального захисту
населення, районний центр
зайнятості населення

Коштів не потребує

Щорічно

Управління соціального захисту
населення

Районний бюджет

Щорічно

Відділ містобудування та
архітектури, управління
соціального захисту населення,
виконкоми місцевих рад

2014-2015
роки

Городищенська
райдержадміністрація, , управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації,територіальн
ий центр соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг), виконкоми
місцевих рад

Районний бюджет

Районний бюджет в
межах затверджених
асигнувань
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III. Масові заходи, освіта , культура.
3.1 Залучати дітей та учнівську молодь з Постійно
обмеженими фізичними можливостями
для занять у гуртках позашкільних
навчальних закладів.
Щорічно
3.2 Проведення заходів, присвячених річниці
виводу Радянських військ з Афганістану.

3.3
3.4

3.5

Щорічно
Проведення заходів, присвячених річниці
аварії на ЧАЕС
Проводити благодійні обіди для ветеранів, Щорічно
інвалідів та вручати продуктові набори до
свят: День Перемоги, День людей
похилого
віку,
Міжнародний
день
інвалідів.

Забезпечити через засоби масової
інформації,
установи,
громадські
організації інформування населення з
питань
соціального
захисту,
проводити
роз'яснення
чинного
законодавства,
рішень
місцевих
органів виконавчої влади з цих питань.

Постійно

Відділ освіти, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді будинок дітей та юнацтва,
дитяча школа мистецтв
Районна організація Української
спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів),
управління соціального захисту
населення
Управління соціального захисту
населення
Районна організація Товариства
Червоного Хреста, (за згодою)
територіальний центр соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг),
районна
організація ветеранів, виконкоми
місцевих рад
Управління соціального захисту
населення,виконкоми місцевих рад

Районний бюджет

Районний бюджет

Районний бюджет
Спонсорська
допомога, місцеві
бюджети

Районний бюджет
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Розповсюджувати інформацію щодо прав
громадян на соціальний захист і механізм
їх реалізації.
Заступник голови районної ради

М.В. Панчишин

