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СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ “ТУРБОТА”
НА 2021 РІК
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, –
один із основних напрямів соціальної політики держави.
У сучасних економічних умовах вона набуває особливого значення.
Головне спрямування соціальної політики - це створення комплексу правових,
економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших
заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності,
соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя осіб, які потребують
соціальної допомоги і послуг.
Комплексна програма соціального захисту населення “Турбота” на 2020
рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України ”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 жертви нацистських переслідувань”, “Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про статус і соціальний
захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, “Про
соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк”, “Про соціальні послуги” та згідно з іншими
нормативно-правовими актами.
РОЗДІЛ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є вирішення невідкладних питань організаційного,
матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, координація дій
органів виконавчої влади, громадських організацій, благодійних фондів,
діяльність яких має соціальну спрямованість.

Пріоритетні напрями:
- формування комплексної системи соціального захисту та медичного
забезпечення ветеранів війни та інших громадян похилого віку, інвалідів, які
потребують соціальної підтримки;
- підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у
складних життєвих обставинах;
- надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з метою
їх підтримки та профілактики можливої асоціальної поведінки;
забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах, особам з обмеженими фізичними
можливостями;
- забезпечення соціальної і матеріальної допомоги демобілізованим учасникам
антитерористичної операції на Сході України, військовослужбовцям які
знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України,
родинам військовослужбовців, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на Сході України;
- забезпечити безкоштовним харчуванням дітей учасників антитерористичної
операції та тимчасово переселених осіб з зони проведення антитерористичної
операції , які навчаються 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах та
відвідують дошкільні навчальні заклади району;
- проводити планомірне обстеження умов проживання осіб похилого віку,
інвалідів, багатодітних та малозабезпечених сімей, постраждалих та
ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, сімей вимушених
переселенців зі Сходу України та сімей учасників антитерористичної операції з
метою визначення осіб, які потребують різних виді допомоги;
- розвиток волонтерського руху з метою надання соціальної допомоги і послуг
громадянам похилого віку та особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах;
- підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має
соціальне спрямування;
- надання пільг членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані
або залишились інвалідами;
- надання пільг учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та
членам сімей загиблих під час участі в антитерористичної операції;
- передача міжбюджетних трансфертів з селищного бюджету.

РОЗДІЛ 3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання заходів сприятиме:
- вирішенню невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного,
медичного та соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають
у складних життєвих обставинах;
- удосконаленню механізмів адресної підтримки незахищених верств населення
з урахуванням матеріального стану та умов їх проживання;
- посиленню адресності соціальної підтримки вразливих верств населення;
- розвиткові благодійництва у сфері надання різних видів соціальної допомоги
та послуг соціально вразливим верствам населення;
- вирішенню проблем, пов’язаних з адаптацією осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, та бездомних громадян, їх реінтеграцією в суспільстві.
- соціальний захист членів сімей загиблих військовослужбовців, які загинули в
Афганістані або залишились інвалідами, учасників антитерористичної операції,
членів їх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній
операції.
РОЗДІЛ 4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за
рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджету та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
Щорічно під час формування місцевого бюджету, при внесенні змін до
затвердженого бюджету, виходячи із фінансових можливостей, планується
передбачати цільові кошти на забезпечення виконання заходів Програми.
Для реалізації заходів Програми передбачається також залучення
благодійних коштів і гуманітарної допомоги.
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Сільські та селищні ради, виконавчі органи об’єднаних територіальних
громад, які здійснюють аналіз стану реалізації Програми та подають його
управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації щокварталу
не пізніше ніж до 25 числа останнього місяця кварталу, із зазначенням
результатів виконання заходів Програми та витрат на їх реалізацію.

ПОЛОЖЕННЯ
про надання матеріальної допомоги особам, які перебувають у складних
життєвих обставинах
Положення про Порядок надання
матеріальної допомоги особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах, військовослужбовцям, які
знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України.
демобілізованим учасникам АТО на Сході України розроблено з метою
виконання Комплексної програми соціального захисту "Турбота" на період до
2020 року.
1. Матеріальна допомога може надаватись таким категоріям громадян:
- ветеранам війни та праці ;
- особам з обмеженими фізичними можливостями;
- демобілізованим учасникам АТО на Сході України;
- військовослужбовцям, які знаходяться в зоні проведення АТО на Сході
України;
- родинам військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО;
- особам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- іншим особам, які опинились в складних життєвих обставинах,
малозабезпеченим, тяжкохворим.
Зазначені категорії осіб повинні проживати або бути зареєстрованими на
території Воскресенської селищної ради.
Надання матеріальної допомоги громадянам, визначенні пунктом 1 цього
Положення вирішується у кожному конкретному випадку бюджетною комісією
селищної ради по розгляду питань, пов'язаних з виплатою матеріальної
допомоги особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, створених
при Воскресенській селищній раді.
2. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява громадянина на ім'я
голови Воскресенської селищної ради з обов'язковим зазначенням обставин, за
якими виникла потреба в отриманні матеріальної допомоги.
3. До заяви додаються наступні документи:
- копія документу, що засвідчує особу заявника (сторінки паспорта
громадянина України з даними про прізвище, ім'я, по-батькові, дата видачі
паспорта та місце реєстрації);
- копія документу, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних
осіб платників податків - реєстраційного номера облікової картки платника
податків. Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від
присвоєння реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку у паспорті
громадянина України ( відповідні копії сторінки паспорта);
- довідки про склад сім'ї громадянина;
- довідки про доходи заявника та членів його сім'ї за поточний рік;

- довідка з районного військового комісаріату щодо демобілізації учасників
АТО на Сході України;
- копія посвідчення учасника бойових дій або довідка про безпосередню участь
особи в антититерористичній операції, забезпечення її проведення захисті
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або Довідка
про безпосередню участь особи в АТО (додатки 1 та 2 до порядку надання
статусу учасника бойових дії особам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО,
забезпеченні її проведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 20 серпня 2014 року № 12);
- акт обстеження матеріально - побутових умов проживання особи;
- інші документи ( у разі необхідності)
4 . Протягом десяти робочих днів, з дня надходження документів, комісія
розглядає їх та приймає рішення щодо виплати допомоги.
5. У разі встановлення комісією невідповідності наданої громадянином
інформації про обставини, що обумовлюють надання допомоги. документи
повертаються громадянину, про що повідомляється голова селищної ради.
6. Розмір виплати матеріальної допомоги визначається комісією за підсумками
розгляду наданих документів, обговорення питання, шляхом відкритого
голосування. Розмір матеріальної допомоги складає:
- малозабезпеченим, хворим - 500,00 грн.
- для онкохворих та тяжкохворих осіб - 1000,00 грн.
- для лікування дітей - 1000,00 грн.
7. У разі прийняття комісією вирішення щодо виплати матеріальної допомоги,
протокол комісії надається голові селищної ради на затвердження.
8. Виплата матеріальної допомоги здійснюється через поштові відділення
зв'язку, за місцем проживання одержувача допомоги або через установи банків
шляхом перерахування коштів на особові або карткові рахунки за заявою
одержувача допомоги.
Селищний голова

Олександр ШАПОВАЛОВ

