Затверджено:
рішенням ____ сесії ___ скликання
Барської міської ради
від _______ 20__ року
Програма Барської міської ради
по соціальному захисту населення
на 2018 рік
І. ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Жителі Барської міської ОТГ, а саме діти-інваліди, інваліди з дитинства, інваліди
загального захворювання, ветерани війни, діти війни, постраждалі внаслідок
Чорнобильської катастрофи, учасники АТО, багатодітні сім’ї, пенсіонери та інші, які
відносяться до вразливих верств населення, потребують турботливого ставлення з боку
влади. Матеріальне становище основної маси населення є незадовільним.
ІІ. ПІДСТАВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ
Програма соціального захисту населення розроблена відповідно до :
- Конституції України;
- Закону України «Про місцеве самоврядування України»
- Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
- Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
- Закону України „Про соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи”
- Закону України „Про забезпечення організаційно правових умов соціального
захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ”
- Закону України „Про Державний бюджет ”
- Указу Президента України від 15.08.2002 року № 637/2001 „Про стратегію
подолання бідності”
- Бюджетного Кодексу України
- Постанови Кабінету Міністрів України від 31січня 2007 року № 99 „Про
затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати
померлого».
ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма є нормативним документом, який визначає стратегію та організаційну
основу створення органами місцевого самоврядування правових адміністративноуправлінських, фінансово-господарських умов для всебічного розвитку системи
соціального захисту населення.
Реалізація програми передбачає взаємодію органів місцевого самоврядування,
населення громади, управлінь та відділів райдержадміністрації
та громадських
організацій.
ІV. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою програми є здійснення державної політики щодо соціального захисту
населення у межах своїх повноважень, здійснення невідкладних соціально-економічних і
організаційних заходів спрямованих на соціальний захист
незахищених,
малозабезпечених
мешканців Барської міської ОТГ, надання їм різносторонньої
допомоги.

V. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
- взаємодія органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами,
громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними громадами;
- впровадження нових форм і видів соціального обслуговування громадян;
- сприяння розвитку недержавних служб, що здійснюють соціальне обслуговування
непрацездатних громадян;
- розвиток та підтримка волонтерського руху, встановлення зв’язків із
міжнародними волонтерськими організаціями, співпраця з волонтерськими осередками у
сфері надання соціальних послуг;
- надання адресної підтримки соціально – незахищеним верствам населення;
- виплата одноразової матеріальної допомоги жителям Барської міської ОТГ
відповідно до рішень сесій міської ради;
- виплата допомоги на поховання померлої особи відповідно до Постанови КМ
України від 31 січня 2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалася поховати померлого» в сумі 1500.00 грн.
- проведення заходів з нагоди відзначення державних і релігійних свят у тому числі
Дня міста.
VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до чинного
законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних внесків, допомоги
підприємств усіх форм власності, що знаходяться на території Барської міської ОТГ,
благодійних внесків окремих громадян, а також інших джерел не заборонених
законодавством.
VІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Координацію діяльності щодо виконання програми здійснює виконавчий комітет
міської ради.
У реалізації програми беруть участь: підприємства, установи, громадські
організації, що діють на території Барської міської ОТГ.

Секретар міської ради
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