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 Загальні положення 

Комплексна програма соціального захисту населення Мостівської сільської 
ради «Турбота» на період 2021 - 2024 роки (далі – Програма) розроблена 

відповідно до Законів України  «Про соціальні послуги», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та 

їх соціальний захист»,  «Про статус і соціальний захист громадян, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», інших актів 

законодавства. 
 У сучасних економічних умовах турбота про громадян набуває особливого 

значення. І головне спрямування соціальної політики як на рівні держави, так 

і на рівні громади - це створення комплексу правових, економічних, 
психологічних, освітніх та інших заходів задля поліпшення або відтворення 

життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного 

життя  громадян, які потребують соціальних допомог і послуг.                      
               

Основна мета і завдання Програми 

        Мета Програми:  
 надання якісних соціальних послуг учасникам війни, людям похилого 

віку, особам з обмеженими фізичними можливостями, громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах;  

 координація дій органів виконавчої влади, діяльність яких має 

соціальну спрямованість; 
 фінансова підтримка громадян, які опинилися в складних життєвих 

умовах, 
 фінансова підтримка  

 

Основними завданнями Програми є : 

 формування комплексної системи соціального 

захисту  пільгової категорії населення малозабезпечених верств 



населення, людей похилого    віку, осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, громадян, які  опинилися в складних життєвих 

обставинах, учасників бойових дій на сході України та в Афганістані, 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи,  та членів їх сімей; учасників АТО 

  надання допомоги малозабезпеченим верствам населення з метою їх 

підтримки й профілактики можливої асоціальної поведінки; 
 забезпечення соціальної  та матеріальної допомоги особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 
 розвиток волонтерського руху з метою надання соціальних допомог і 

послуг.  
 надавати компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян; 
 пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 
 планувати видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни; 
 надавати компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування; 
 надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг (пільги по зору); 
 надавати інші пільги на соціальний захист ветеранів війни та праці 

згідно з чинним законодавством; 
 придбання вінків , корзин  та  квітів до пам’ятних і поминальних дат; 
 виділяти субвенцію з бюджету громади до бюджету Доманівської 

селищної територіальної громади на: 
утримання громадської організації ветеранів війни, праці та інвалідів; 
надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

центром реабілітації «Промінець»; 
забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням 

місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не 

можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та 

розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.   
                        

Очікувані результати 

Програма ґрунтується на постійному аналізі матеріального забезпечення 

громадян, що звертаються до Мостівської сільської ради, проведенні аналізу 



та моніторингу здійснення заходів з метою запровадження в майбутньому 

ефективніших форм допомоги малозабезпеченим мешканцям громади та 

іншим категоріям громадян. Вжиття системних заходів щодо підвищення 

якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження 

пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання  бідності, на 

підставі виконання соціальних зобов'язань Мостівської сільської  ради, 
дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення громади, 
створити систему захисту населення від соціальних ризиків. 
Разом із тим враховано як усі наявні можливості та резерви фінансових 

ресурсів для надання соціальної допомоги, так і структуру потреб 

малозабезпечених та інших категорій громадян. 
Засобами вирішення проблеми соціального захисту громадян, на які 
спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», є надання додаткових до визначених 

законодавством України  матеріальних виплат. 
Реалізація Програми передбачає взаємодію всіх відділів Мостівської 
сільської ради. 
З метою вирішення основних завдань Програми її учасники здійснюватимуть 

організаційне та інформаційне забезпечення виконання Програми, 
сприятимуть соціальному захисту та підвищенню рівня життєзабезпечення 

мешканців Мостівської сільської ради. 
         

Фінансування  

         Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Мостівської сільської ради, інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 
        Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при 

формуванні показників бюджету, виходячи з реальних можливостей. 
        Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту бюджету Мостівської сільської ради на відповідний рік. 
        Програма виконується в один етап протягом 2021–2024 років. 
  

Організація та контроль за виконанням Програми  

         Інформація про стан виконання Програми не рідше одного разу на рік 

заслуховується на сесії сільської ради. 
         Контроль за виконанням Програми проводить виконавчий комітет 

сільської ради. 
         Щороку до 01 грудня виконавчий комітет сільської ради подає 

інформацію про результати виконання Програми та витрати на її реалізацію.   
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