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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. 
       Програми «Турбота» по поліпшенню соціального захисту громадян на 2023 

рік розроблено відповідно до Законів України ”Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, ”Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про статус 

і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”, “Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей”, “Про соціальні послуги”, “Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції” та згідно з іншими нормативно-

правовими актами.  
Програму розроблено на підставі пропозицій та зауважень структурних 

підрозділів  селищної ради, установ та підприємств, громадських організацій, 

діяльність яких має соціальну спрямованість та депутатів селищної ради. 

 

 

Розділ 2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є вирішення невідкладних питань організаційного, 

матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування 

громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, координація 

відповідних дій органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, 

громадських організацій, благодійних фондів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість. 
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Розділ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ  

 

Стосовно демографічної ситуації в Україні простежується стабільне 

збільшення чисельності людей похилого віку (особи, які досягли пенсійного та 

передпенсійного віку) у структурі населення.  

На території населених пунктів Воскресенської селищної ради проживає 

511 осіб, які мають статус ветерана війни, та осіб, на яких поширюється 

чинність Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”, серед них 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 203 особи, які 

безпосередньо брали участь у бойових діях (Друга світова війна, на території 

інших держав, антитерористична операція на сході України/ операція 

Об’єднаних сил). 

Важливим напрямом соціальної політики держави залишається підтримка 

осіб з інвалідністю, яких на сьогодні налічується 743 осіб, з яких 71 діти. 

Постійної уваги з боку органів влади потребують громадяни, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та яких у Миколаївській 

області налічується 65 осіб. Також до громади переміститись 4052  внутрішньо 

переміщених осіб.  

Однією із форм соціального захисту окремих категорій громадян є 

організація обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг 

територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

На сьогодні у системі органів соціального захисту населення 

територіальних громад соціальне обслуговування та надання соціальних послуг 

громадянам забезпечують, які на місцях вирішують питання організації надання 

різних видів соціальних послуг потребуючим особам. 

 За участю фахівців із соціальної роботи, працівників виконавчих органів 

селищної ради необхідно здійснювати проведення на території  населених 

пунктів громади обстеження матеріально-побутових умов проживання різних 

категорій населення, виявлення осіб, які потребують різних видів соціальної 

допомоги та послуг; надання допомоги у зборі документів для призначення 

державної допомоги, субсидій, пільг та передачі пакета документів до 

управління соціального захисту райдержадміністрації; вирішення питань щодо 

організації соціального обслуговування; проведення широкої інформаційно-

роз’яснювальної роботи з питань соціального захисту населення. 

Таким чином,  повинна діяти вертикаль, яка забезпечує чітку, оперативну, 

конструктивну взаємодію основних підрозділів у сфері соціального захисту та 

виконання головного завдання, визначеного Програмою: посилення адресності 

соціальної підтримки вразливих верств населення. 

 Рівень фінансування програм соціального захисту слід підвищувати, 

оскільки залишається низка проблем щодо забезпечення соціальних прав 

ветеранів війни, осіб з інвалідністю та інших громадян, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 
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Не задовольняє потребу рівень фінансового забезпечення державних 

програм безоплатного медичного обслуговування ветеранів війни, пільгового 

забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, 

санаторно-курортним лікуванням тощо. Відпочинку осіб та дітей. 

Проведення політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів 

війни, інших громадян похилого віку, осіб з інвалідністю потребує пошуку 

нових підходів у їх соціальному обслуговуванні, поліпшенні житлових умов, 

транспортному забезпеченні з урахуванням похилого віку та стану здоров’я. 

Саме тому подальший розвиток системи соціального захисту та медичного 

обслуговування громади необхідно розглядати як одне із першочергових 

завдань органів місцевого самоврядування. 

 

Розділ 4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

Пріоритетні завдання: 

 

формування комплексної системи соціального захисту та медичного 

забезпечення ветеранів війни та інших громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю, які потребують соціальної підтримки; 

 

забезпечення соціальною і матеріальною допомогою осіб, які брали 

безпосередню участь у забезпеченні та проведенні антитерористичної операції 

на сході України/операції Об’єднаних сил, перебуваючи, безпосередньо, в 

районах її проведення, та членів їх сімей; 

 

забезпечення соціальною і матеріальною допомогою осіб, які перебувають 

у складних життєвих обставинах; 

 

розвиток волонтерського руху з метою надання соціальної допомоги і 

послуг громадянам похилого віку та особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах;  

 

надання фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність яких 

має соціальну спрямованість, на конкурсній основі. 

 

Заходи щодо виконання Програми наведено у додатку. 

 

Розділ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ 

 

Виконання заходів сприятиме: 

 

вирішенню невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, 

медичного та соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають 

у складних життєвих обставинах; 
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забезпеченню соціальною і матеріальною допомогою осіб, які брали 

безпосередню участь у забезпеченні та проведенні антитерористичної операції 

на сході України/операції Об’єднаних сил, перебуваючи, безпосередньо, в 

районах її проведення, та членів їх сімей; 
 

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. 

 

Розділ 6. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Воскресенської селищної територіальної громади, 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

  

 

 

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 

Організація і контроль за виконанням заходів Програми 

здійснюватиметься відділом соціального захисту населення Воскресенської 

селищної ради. 

Відділ соціального захисту населення  Воскресенської селищної ради 

щороку звітує про стан виконання заходів Програми на сесії Воскресенської 

селищної ради.  

  

_________________________________________________________ 


	Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
	Розділ 2. МЕТА ПРОГРАМИ
	Розділ 4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

