УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 08 лютого 2018 року

№ 378-VІІ

Про затвердження Програми соціального захисту
населення Дворічанського району, що фінансується
за рахунок районного бюджету, на 2018-2019 роки

Відповідно до ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст. 91, 92,101 Бюджетного Кодексу України, з метою здійснення
конкретних заходів спрямованих на підвищення рівня соціального захисту та
соціального забезпечення населення району, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму соціального захисту населення Дворічанського
району, що фінансується за рахунок районного бюджету, на 2018-2019
роки (додається).
2. Рекомендувати селищній та сільським радам, управлінням і відділам
районної державної адміністрації вжити заходи щодо виконання
Програми соціального захисту населення Дворічанського району, що
фінансується за рахунок районного бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
(Акулов В.В.)

Голова
районної ради

Г.Турбаба

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 08 лютого 2018 року №378-VІІ
(ХVІІІ сесія VІІ скликання)

IIРОГРАМА
соціального захисту населення Дворічанського району,
що фінансується за рахунок районного бюджету,
на 2018 -2019 роки
Дії органів місцевого самоврядування щодо реалізації Програми
соціального захисту населення Дворічанського району, що фінансується за
рахунок коштів районного бюджету, на 2018-2019 роки (далі-Програма)
регламентуються статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
У роботі над Програмою, у першу чергу, враховувалася необхідність
збереження пріоритетних напрямків соціального захисту населення, що
дозволить реально підтримати життєздатність найбільш соціально вразливих
мешканців району.
До цих напрямків належать:
- надання соціальної допомоги та підтримки мешканців району, які
опинилися в скрутній життєвій ситуації, зокрема з числа пенсіонерів і
інвалідів;
- підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальну
спрямованість і є гарантом соціального партнерства між владою і
суспільством.
Основним джерелом фінансування Програми є районний бюджет.
До кошторису витрат на реалізацію програми закладено кількість
громадян, що особливо потребують адресної грошової допомоги, за даними
2017 року.
Мета програми
Метою Програми є:
підтримка найбільш незахищених верств населення;
облаштування безбар’єрного життєвого середовища для осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення;
забезпечення організаційних заходів щодо реалізації державних соціальних
програм;
використання можливостей районного бюджету для фінансування
загальнорайонних заходів, пов’язаних із соціальним захистом населення, а
також формування у жителів району поваги до історичних подій,
збереженням пам’яті про тих, хто віддав своє життя, захищаючи
Батьківщину, вихованням нового покоління на прикладах глибокого
патріотизму, самовідданого служіння своєму народові;

поширення та підтримка в Україні волонтерського руху, заохочення
волонтерів, які здійснюють волонтерську діяльність в районі;
підвищення адресності , доступності і масовості надання соціальних
послуг;
підвищення громадської активності населення.
Основні завдання Програми
Для досягнення мети необхідно виконати такі основні завдання:
забезпечити адресність надання матеріальної підтримки у вигляді
разової грошової допомоги найбільш незахищеним верствам населення;
проведення загально районних заходів для пільгових категорій громадян;
здійснити додаткові заходи з організації оздоровлення інвалідів.
Шляхи і засоби вирішення завдань, обсяги та джерела фінансування,
строки та етапи виконання Програми
Вирішити
вищезазначені
завдання
передбачається
шляхом
розроблення: заходів дієвої адресної підтримки малозахищених верств
населення, сімей, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, ветеранів та
учасників війни; надання соціальних послуг.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, виділених з
районного бюджету на галузь «Соціальний захист та соціальне
забезпечення», у межах можливостей районного бюджету.
Фінансова складова Програми може бути змінена шляхом внесення
змін до Програми або перерозподілу коштів у межах Програми головним
розпорядником коштів.
Програму передбачено реалізувати за 2 роки, у період з 2018 року по
2019 рік включно.
Етапність виконання Програми визначається районною радою і
залежить від фінансових можливостей районного бюджету.
Якісні показники виконання Програми
Адресне спрямування коштів районного бюджету для надання
фінансової підтримки окремим категоріям громадян.
Очікувані результати від реалізації Програми
Реалізація Програми дозволить:
матеріально підтримати найбільш незахищені верстви населення;
проведення загально районних заходів для пільгових категорій громадян;
підтримати громадські організації, діяльність яких має соціальну
спрямованість і є гарантом соціального партнерства між владою і
суспільством;
поліпшити умови надання соціальних послуг населенню району
(зміцнення матеріально-технічної бази управління соціального захисту
населення Дворічанської районної державної адміністрації);

оздоровити у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони
інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на
Дворічанську районну державну адміністрацію.
Координація дій щодо виконання заходів Програми покладається на
управління соціального захисту населення Дворічанської районної державної
адміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснює Дворічанська районна
рада.
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради

Л.Глотова

Додаток 1
до п.3.Програми соціального захисту
населення Дворічанського району,
що фінансується за рахунок коштів
районного бюджету, на 2018-2019 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
Дворічанського району, які опинилися в скрутній життєвій ситуації
Порядок використання коштів районного бюджету на виконання
заходів, передбачених пунктом 3 кошторису витрат на виконання Програми
соціального захисту населення Дворічанського району, що фінансується за
рахунок коштів районного бюджету на 2018-2019 роки «надання адресної
натуральної та грошової допомоги» визначає механізм призначення та
виплати
одноразової
адресної
грошової
допомоги
мешканцям
Дворічанського району, які опинилися в скрутній життєвій ситуації;
одноразової адресної грошової допомоги активістам ветеранського руху та
ветеранам; одноразової адресної грошової допомоги учасникам бойових дій
на території інших держав та сім’ям загиблих воїнів-афганців; надання
одноразової матеріальної допомоги до Дня Перемоги інвалідам війни та
учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у Другій світовій
війні; одноразової матеріальної допомоги сім’ям дітей-інвалідів, прикутих до
ліжка, з нагоди відзначення Міжнародного Дня інвалідів; надання
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам
сімей загиблих учасників АТО.
Розділ І. Надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям Дворічанського району, які опинилися в скрутній життєвій
ситуації (за зверненнями)
1. Загальні положення
1.1.Дане Положення визначає порядок надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям Дворічанського району, які опинилися в
скрутній життєвій ситуації.
1.2.Одноразова адресна
грошова допомога мешканцям району, які
опинилися в скрутній життєвій ситуації, надається в межах асигнувань,
передбачених в районному бюджеті на виконання Програми соціального
захисту населення Дворічанського району, що фінансується за рахунок
коштів районного бюджету, на 2018-2019 роки.
1.3.Питання надання одноразової адресної грошової допомоги жителям
територіальної громади Дворічанського району, які мешкають та
зареєстровані на території району, розглядається за дорученням голови
районної державної адміністрації, голови районної ради та їх заступників. У
разі звернення до Президента України, Адміністрації Президента України,
Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів

України, Верховної Ради України, депутатів обласної ради, заяви
розглядаються за дорученням голови районної державної адміністрації,
голови районної ради та їх заступників.
1.4.Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової адресної
допомоги є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової
допомоги на ім’я голови районної державної адміністрації, голови районної
ради та їх заступників: у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем,
спричиненим надзвичайними обставинами (пожежа, тяжка хвороба,
оперативне лікування,обставини, які можуть привести до небезпеки та
значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих); на вирішення
соціально-побутових питань особам, які безпосередньо брали участь в
бойових діях у зоні проведення антитерористичної операції (далі – АТО), та
членам сімей загиблих у зоні АТО
1.5.Рішення щодо конкретної заяви приймається радою з питань надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Дворічанського району,
які опинилися в скрутній життєвій ситуації (далі-Рада). Склад Ради
затверджується спільним розпорядженням голови Дворічанської районної
державної адміністрації та голови Дворічанської районної ради. Раду очолює
заступник голови/керівник апарату районної державної адміністрації,
заступником голови Ради є керуюча справами виконавчого апарату районної
ради. До складу Ради входять: голова Ради, заступник голови Ради та шість
членів Ради. Рішення Ради приймається 2/3 голосів від загального складу
Ради.
1.6.Питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям району, які опинилися в скрутній життєвій ситуації,
розглядається Радою при наявності таких документів: особистої заяви
громадянина; довідки про склад сім’ї (оригінал); довідки про доходи всіх
членів сім’ї (оригінали); копії паспорта (1,2,11 сторінки) заявника; копії
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки платника
податків заявника або якщо особа через свої релігійні переконання
відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомляє про це відповідний контролюючий орган –
копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати
будь-які платежі за серією та номером паспорта; акт обстеження матеріальнопобутових умов проживання. Крім того, для розгляду питання про надання
грошової допомоги: на лікування чи операцію необхідним є подання КЗОЗ
«Центральна районна лікарня»/КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги»; на відшкодування шкоди, заподіяної пожежею, - акт пожежної
частини про пожежу, яка сталася; на відшкодування шкоди, яка заподіяна
стихійним лихом,- подання сільської/селищної ради (за місцем проживання).
1.7.Питання щодо надання грошової допомоги на вирішення соціальнопобутових проблем особам, які безпосередньо брали участь у бойових діях у
зоні проведення АТО, та членам сімей загиблих у зоні АТО розглядається на
підставі таких документів: заяви учасника АТО або одного із членів родини;
копії паспорта (1, 2, 11 сторінки) заявника; копії довідки про присвоєння

реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або
якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомляє про
це відповідний контролюючий орган – копія сторінки паспорта, де є відмітка
про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером
паспорта; копія посвідчення учасника АТО або члена сім’ї загиблого в АТО.
1.8.Одноразова адресна грошова допомога надається сім’ї не частіше одного
разу на рік. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст.3
Сімейного кодексу України).
1..При прийнятті рішення про розмір одноразової допомоги до уваги
береться: рівень забезпеченості сім’ї з урахуванням установленого
прожиткового мінімуму на кожного члена сім’ї згідно із Законом України
«Про прожитковий мінімум» та надзвичайність конкретних обставин, які
склалися у заявника (його сім’ї). Мінімальний розмір грошової допомоги –
500 грн, максимальний – 10000 грн. В окремих випадках, при наявності
підтверджуючих документів, Радою приймається рішення про збільшення
суми грошової допомоги.
2. Порядок розгляду заяв мешканців району щодо
надання одноразової адресної грошової допомоги
2.1.Заяви громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги та
документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів
його сім’ї, надходять до секретаря Ради для подальшої підготовки усіх
необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Ради.
2.2.Якщо протягом місяця з дня надходження заяви на розгляд Ради заявник
не надає необхідних документів, зазначених у підпунктах 1.6. та 1.7., заява
буде знята з розгляду Ради.
2.3.Засідання Ради проводяться за потребою.
2.4.Рішення Ради щодо надання одноразової допомоги, відмови у наданні
такої допомоги або зняття з розгляду заяви оформлюються протоколом
засідання Ради.
2.5. На підставі протоколу засідання Ради управлінням соціального захисту
населення районної державної адміністрації, як головним розпорядником
коштів видається наказ, який є підставою для виплати адресної грошової
допомоги мешканцям району, які опинилися в скрутному життєвому
становищі.
2.6.Про результати розгляду заяв мешканців району щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги секретар Ради готує проект
письмової відповіді заявникам.
3. Порядок виплати одноразової грошової допомоги
3.1.Одноразова адресна грошова допомога мешканцям Дворічанського
району, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, виплачується
управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації
на підставі протоколу засідання Ради та наказу.

3.2.Грошова допомога перераховується на поштові відділення зв’язку за
місцем реєстрації заявників. Оплата поштових послуг за відповідними
тарифами здійснюється за рахунок коштів, виділених в районному бюджеті
по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення».
Розділ ІІ. Надання одноразової матеріальної допомоги активістам
ветеранського руху та ветеранам
Виплата одноразової матеріальної допомоги активістам ветеранського
руху та ветеранам здійснюється управлінням соціального захисту населення
районної державної адміністрації на підставі рішення районної організації
ветеранів України та Кошторису витрат на виконання Програми соціального
захисту населення Дворічанського району, що фінансується за рахунок
коштів районного бюджету, на 2018-2019 роки, який затверджено на
відповідний рік.
Адресна допомога перераховується на поштові відділення зв’язку за
місцем реєстрації одержувача. Оплата поштових послуг за відповідними
тарифами здійснюється за рахунок коштів районного бюджету по галузі
«Соціальний захист та соціальне забезпечення».
Розділ ІІІ. Надання одноразової матеріальної допомоги
учасникам бойових дій на території інших держав
та сім’ям загиблих воїнів-афганців
Виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на
території інших держав та сім’ям загиблих воїнів-афганців здійснюється
управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації
на підставі рішення районної Спілки ветеранів Афганістану(воїнівінтернаціоналістів)
та Кошторису витрат на виконання Програми
соціального захисту населення Дворічанського району, що фінансується за
рахунок коштів районного бюджету, на 2018-2019 роки, який затверджено на
відповідний рік.
Адресна допомога перераховується на поштові відділення зв’язку за
місцем реєстрації одержувача. Оплата поштових послуг за відповідними
тарифами здійснюється за рахунок коштів районного бюджету по галузі
«Соціальний захист та соціальне забезпечення».
Розділ ІV. Надання одноразової матеріальної допомоги до Дня
Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій, які
безпосередньо брали участь у Другій світовій війні.
Виплата одноразової матеріальної допомоги інвалідам І, ІІ, ІІІ групи та
учасникам бойових дій Другої світової війни здійснюється управлінням
соціального захисту населення районної державної адміністрації на підставі
списків структурних підрозділів з питань соціального захисту та Кошторису

витрат на виконання Програми соціального захисту населення
Дворічанського району, що фінансується за рахунок коштів районного
бюджету, на 2018-2019 роки, який затверджено на відповідний рік.
Адресна допомога перераховується на поштові відділення зв’язку за
місцем реєстрації одержувача. Оплата поштових послуг за відповідними
тарифами здійснюється за рахунок коштів районного бюджету по галузі
«Соціальний захист та соціальне забезпечення».
Розділ V. Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям дітейінвалідів, прикутих до ліжка, з нагоди відзначення
Міжнародного Дня інвалідів
Виплата одноразової матеріальної допомоги сім’ям дітей-інвалідів,
прикутих до ліжка здійснюється управлінням соціального захисту населення
районної державної адміністрації на підставі списків КЗОЗ «Центральна
районна лікарня» та Кошторису витрат на виконання Програми соціального
захисту населення Дворічанського району, що фінансується за рахунок
коштів районного бюджету, на 2018-2019 роки, який затверджено на
відповідний рік.
Адресна допомога перераховується на поштові відділення зв’язку за
місцем реєстрації одержувача. Оплата поштових послуг за відповідними
тарифами здійснюється за рахунок коштів районного бюджету по галузі
«Соціальний захист та соціальне забезпечення».
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради

Л.Глотова

Додаток 2
до Програми соціального захисту населення
Дворічанського району, що фінансується за рахунок
коштів районного бюджету, на 2018-2019 роки

КОШТОРИС ВИТРАТ
НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ДВОРІЧАНСЬКОГО РАЙОНУ, ЩО
ФІНАНСУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
НА 2018-2019 роки
№
пункту
програ
ми

1.1

Дата проведення заходу

Січень

1.2

22.01

1.3

02.02

1.4

Протягом року

15.02
1.5
Протягом
року

Зміст

1. Проведення районних заходів до:
Погашення кредиторської заборгованості, що виникла по Програмі
соціального захисту населення Дворічанського району, що фінансується за
рахунок коштів районного бюджету на 2016-2017 рік
День Соборності України:
- придбання та покладання квітів
День визволення селища Дворічна та району від фашистських
загарбників в роки Другої Світової війни:
- придбання та покладання квітів
придбання квіткової продукції та подарунку громадянам району, яким
виповнюється 100 років
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав:
- проведення святкового обіду для учасників бойових дій на території інших
держав
-придбання та покладання вінків, живих квітів до Меморіалу загиблим воїнам
Виховання підростаючого покоління на прикладах глибокого
патріотизму:
- проведення дитячого волейбольного турніру
- проведення дитячого футбольного турніру «Пам’ять»
- проведення військово-патріотичної гри «Зірниця»

Кількість
одиниць

Загальна сума на
2018 рік, грн.

х

-

х

400,00

х

400,00

х

1500,00

70

14000,00

х

1200,00

х
х
х

5000,00
5000,00
6000,00

1.6

20.02

1.7

14.03

1.8

26.04

1.9

09.05

День Героїв «Небесної сотні»
-придбання та покладання квітів
День українського добровольця
-придбання та покладання квітів
День Чорнобильської трагедії:
- придбання та покладання квітів
День Перемоги:
- придбання подарунків/продуктів для формування продуктових наборів та
відвідування інвалідів війни та учасникам бойових дій, які безпосередньо
брали участь у Другій світовій війні керівництвом району (голова РДА,
голова райради, інші)
- придбання вітальних листівок для ветеранів війни з нагоди Дня Перемоги
- придбання квіткової продукції, вінків для покладання
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні:
- придбання та покладання квітів

1.10

22.06

1.11

28.06

1.12.

23.08

1.13

24.08

1.14

22.09

День Конституції України:
- придбання та покладання квітів
День Державного Прапора України:
- придбання та покладання квітів
День Незалежності України:
- придбання та покладання квітів.
День партизанської слави
- придбання та покладання квітів

1.15.

01.10

Міжнародний день людей похилого віку:
-придбання продуктів для формування та вручення продуктових наборів

1.16

14.10

1.17

28.10

1.18

21.11

1.19

26.11

День Українського козацтва.День захисника України:
- придбання та покладання квітів
День визволення України:
-придбання та покладання квітів
День гідності
-придбання та покладання квітів
День пам’яті жертв голодоморів:
-придбання та покладання квітів\вінка

х

400,00

х

400,00

х

1000,00

12

3000,00

300
х

2850,00
1200,00

х

300,00

х

300,00

х

300,00

х

600,00

х

400,00

50

10000,00

х

600,00

х

400,00

х

400,00

х

450,00

1.20

03.12

1.21

06.12

1.22

14.12

1.23

1.24

Протягом року

Протягом року

Міжнародний день інвалідів:
придбання продуктів для формування та вручення продуктових наборів
особам з інвалідністю, що пересуваються за допомогою візка
День Збройних Сил України:
- придбання та покладання квітів
День ліквідатора:
- придбання та покладання квітів
Поліпшення умов надання соціальних послуг населенню району:
- зміцнення матеріально-технічної бази управління соціального захисту
населення Дворічанської районної державної адміністрації (придбання
паперу,стрічок для картриджів, конвертів з марками, швидкозшивачів,
ремонт оргтехніки, заправка картриджів, оплата комунальних та інших
послуг, пов’язаних з утриманням/орендою приміщення)
Привітання та відзначення громадян/працівників установ, підприємств
та організацій Дворічанського району з нагоди професійних, державних
та особистих свят
- придбання бланків грамот, подяк, рамок,квітів та подарунку

30

6000,00

х

450,00

х

450,00

х
50000,00

х

10000,00

х

100000,00

2. Надання адресної натуральної та грошової допомоги
2.1

Протягом року

2.2

Протягом року

2.3

2.4
2.5

Протягом року
Лютий
Протягом року

09.05

Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
Дворічанського району, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за
зверненнями)
Надання одноразової матеріальної допомоги активістам ветеранського руху та
ветеранам
одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій на території
інших держав;
- матеріальна допомога сім’ям загиблих воїнів-афганців
2 чол. х 500 грн. = 1000 грн.
Матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції та членам сімей
загиблих учасників АТО
Матеріальна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій з нагоди дня
Перемоги

х

-

3000,00

х
2

8000,00

х

25000,00

12

1200,00

1010,00

2.6

03.12.

2.7

Протягом року

Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям дітей-інвалідів, прикутих
до ліжка, приурочених до міжнародного Дня інвалідів
Надання щомісячної допомоги Почесним громадянам району.

4

2050,00

8

8700,00

районна організація ветеранів України;

х

76000,00

районна Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів);

х

59400,00

х

410000,00

х

200000,00

х

70000,00
Згідно
індивідуального
кошторису

3. Фінансування статутної діяльності громадських організацій:

3.1

3.2

Протягом року
Протягом року

4

Протягом року

5

Протягом року

6

Протягом року

7

Протягом року

8

Січень-лютий

9

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян (ветерани праці, діти війни, учасники війни,
жертви нацистських переслідувань, члени сімей загиблих (померлих)
ветеранів війни, інваліди ІІІ групи та інші)
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом
приміського сполучення пільгових категорій громадян
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку
Облаштування безбар’єрного життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення
Погашення заборгованості за надані послуги зв’язку пільговим категоріям
населення на користь Харківської філії ПАТ «Укртелеком» за рішенням суду
Кошти для передачі міжбюджетного трансферту обласному бюджету на
виготовлення бланків посвідчень дитини з багатодітної родини

ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ:

Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради

Л.Глотова

х

67740,00
100

1700,00

Х

1156800,00

