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1. Мета і завдання Програми. 

           

            Метою  програми соціального захисту населення «Турбота» на 2017-

2020 роки рік (далі - Програма)  є  вирішення невідкладних питань 

організаційно-правового  та інформаційного забезпечення, матеріального, 

медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування осіб 

похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних і 

малозабезпечених громадян сільської ради, учасників Великої Вітчизняної 

Війни, сімей які знаходяться в складних життєвих обставинах, виплата 

допомоги на поховання сім’ям непрацюючих громадян. 

 

При розробці Програми враховувались наступні обставини: 

 

 доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання 

фінансової допомоги, пільг та підтримки соціально-незахищених 

верств населення; 

 необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту 

населення сільської ради, що дозволяють реально підтримувати 

життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення. 

 

                                        Пріоритетні напрями Програми. 

 

1. Надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з 

числа одиноких пенсіонерів, інвалідів та підтримки сім’ям, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах, а також учасників АТО. 

2. Розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної 

допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів. 

3. Підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, 

людей похилого віку, малозабезпечених громадян. 

4. Надання щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 100 років. 

5. Виділення коштів на поховання одиноких громадян, бездомних 

громадян 

6. Виділення коштів для придбання квіткових корзин, вінків, квітів. 

7. Придбання до пам’ятних дат ювілейних медалей. 

         В основу розробки Програми покладено системний аналіз 

законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також 

досвід  сільських рад з даного питання. 

 

 

 

 

 



                                    2.Фінансове забезпечення заходів Програми. 

 

         Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів  

сільського бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним 

законодавством.  

                   

                             3.Очікувані результати виконання Програми. 

 

Досягнення мети Програми та здійснення відповідних заходів 

дозволить поліпшити соціальний захист інвалідів, ветеранів праці, людей 

похилого віку. 

 

4. ЗАХОДИ 

  щодо  виконання програми соціального захисту населення 

 «Турбота» на 2017-2020  роки 
 

4.1 . Організаційно-правове забезпечення. 

 

1. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання  

інвалідів, ветеранів війни та праці, сімей загиблих військовослужбовців, 

одиноких непрацездатних громадян з метою з’ясування їх потреб та 

надання конкретної допомоги. 

 

2. Проводити обстеження сімей із складними життєвими обставинами, 

надання їм державної соціальної допомоги,  відповідно до Закону України 

“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. 

 

3. Вживати заходів для надання одноразової матеріальної допомоги 

пенсіонерам, інвалідам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, багатодітним та 

одиноким матерям, сім’ям  зі складними життєвими обставинами. 

 

4. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо 

змін,  нововведень у законодавстві з питань соціального захисту. 

 

    

 

               Сільський голова                                Н.В.Бабанська 

 
 

 
 

 
 
 
 
 




