Затверджено:
рішенням 38 сесії
8 скликання Барської міської ради
від 27.03.2019 року
Програма Барської міської об’єднаної територіальної громади
по соціальному захисту населення
на 2019 рік
І. ПАСПОРТ ПРОГАМИ
1.
2.
3.

Ініціатор розроблення програми
Розробник програми
Відповідальний виконавець

4.

Учасники програми

5.

Термін реалізації програми
Перелік джерел фінансування, які
беруть участь у виконанні програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього

6.
7.

Барська міська рада
Барська міська рада
Барська міська рада
Барська міська рада
Підприємства, установи та
організації громади
2019 рік
Бюджет
Барської міської ОТГ
400,00 тис. грн.

ІІ. ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Основним завданням соціальної політики є забезпечення прав і гарантій
людини щодо рівня та якості життя. Тому жителі Барської міської об’єднаної
територіальної громади, а саме особи з інвалідністю, діти-сироти, позбавлені
батьківського піклування, 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 та покращення матеріального стану через надання
адресної допомоги.
ІІІ. ПІДСТАВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ
Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні
підвідомчій території громади, розв'язання яких потребує залучення бюджетних
коштів, координації спільних дій місцевого органу влади, підприємств, установ,
організацій та населення.
Програма соціального захисту населення розроблена відповідно до:
- Конституції України;

- Закону України «Про місцеве самоврядування України»
- Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 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».
ІV. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма є нормативним документом, який визначає стратегію та
організаційну основу створення органами місцевого самоврядування правових
адміністративно-управлінських, 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.
V. 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 територіальної громади,
надання їм різносторонньої допомоги.
VІ. 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 територіальної
громади 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».
VІІ. 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 об’єднаної територіальної громади, благодійних внесків
окремих громадян, а також інших джерел не заборонених законодавством.
З метою реалізації Програми передбачені заходи, що реалізуються протягом
бюджетного періоду та наведені у додатку 1
VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань
виконавцями Програми.
Координацію діяльності щодо виконання програми здійснює виконавчий
комітет міської ради.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми здійснюється у встановленому законом
порядку.
ІХ. ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ
- соціальна підтримка малозабезпечених верств населення та інших
категорій громадян;
- запровадження нових форм співробітництва та партнерства із
об'єднаннями громадян та представниками бізнесу щодо надання соціальних
послуг мешканцям громади;
- забезпечення підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих учасників
АТО;
- надання матеріальної допомоги жителям громади на лікування, ліквідацію
нещасних випадків та на поховання.
Секретар міської ради

В.М. Подуфалов

Додаток 1
до Програми Барської міської
об’єднаної територіальної громади
по соціальному захисту населення
на 2019 рік

Заходи Програми
Барської міської об’єднаної територіальної громади
по соціальному захисту населення
на 2019 рік
Назва заходу

Джерело
Розрахункова потреба
фінансування
в коштах, грн.

Надання матеріальної допомоги на
лікування пенсіонерам, інвалідам,
малозабезпеченим сім’ям та сім’ям
Місцевий
з дітьми, одиноким непрацездатним
бюджет
та інших громадянам, які опинилися
в складних життєвих ситуаціях
Надання матеріальної допомоги на
Місцевий
лікування
учасникам
бюджет
антитерористичної операції
Надання матеріальної допомоги на
Місцевий
поховання
деяким
категоріям
бюджет
громадян
Обсяги фінансування Програми складають

Секретар міської ради

330 000,00

50 000,00

20 000,00
400 000,00

В.М. Подуфалов

