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1. Паспорт Програми, ресурсне забезпечення 

 

1. Ініціатор розроблення 

програм 

Новоселицька міська рада 

2. Назва нормативно-

правового акту про 

розроблення програми 

Програма спрямована на забезпечення реалізації 

Законів України «Про статус ветеранів війни, 

гарантій їх соціального захисту», «Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про статус та 

соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 

реабілітацію осіб з  інвалідністю в Україні», 

«Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю», «Про 

соціальні послуги» та інших, що гарантують 

соціальні права, передбачені Конституцією 

України. 

3. Розробник програми Відділ соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету Новоселицької міської 

ради  

4. Співрозробники 

програм 

 

 

- 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету Новоселицької міської 

ради  

6. Учасники програми 

 

 

 Відділ соціального захисту населення апарату 

виконавчого комітету міської ради, сектор -  

служба у справах дітей апарату виконавчого 

комітету міської ради, КУ «Центр надання  

соціальних послуг» Новоселицької міської ради  

7. Терміни реалізації 

програми 

2022– 2025 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які 

приймають участь у 

виконанні програми 

Міський бюджет та благодійні кошти 

9. Загальний обсяг  
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фінансових ресурсів 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього: 

3300 тис. грн. 

9.1. в тому числі 

 бюджетних коштів 

 

 

 - із них коштів міського 

бюджету  

3220 тис. грн. 

 - позабюджетні джерела 

фінансування не 

заборонені чинним 

законодавством 

80 тис. грн. 

  

10. Основні джерела 

фінансування Програми 

Міський бюджет та  благодійні кошти 

 

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проекту 

місцевого бюджету на відповідний бюджетний період у межах передбачених 

видатків.  

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 

 

Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

Новоселицької МТГ «Турбота» на 2022-2025 роки (надалі - Програма) 

спрямована на реалізацію в повному обсязі життєво важливих інтересів 

мешканців громади, зокрема з малозабезпечених груп у контексті їх права на 

соціальний захист та достатній рівень життя, через забезпечення реалізації 

Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію осіб з  

інвалідністю в Україні», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про 

соціальні послуги» та інших, що гарантують соціальні права, передбачені 

Конституцією в Україні. На сьогоднішній день в Новоселицькій МТГ 

проживають 6719 осіб похилого віку. Різних видів допомоги отримують 2398 

осіб та 3540 сімей  отримують субсидії.  

Адресної допомоги в МТГ потребують такі категорії найменш соціально-

захищених громадян: ветерани війни - 350, одиноких громадян - 200, 

чорнобильців - 97, багатодітних сімей - 348, осіб з інвалідністю - 1077 та сімей з 

дітьми з інвалідністю - 105. 

Сучасна соціально-економічна ситуація зумовлює необхідність посилення 

соціального захисту осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, одиноких 
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непрацездатних громадян, сімей з дітьми, що перебувають у складних життєвих 

обставинах.  

Апаратом виконавчого комітету проводиться певна робота, спрямована 

на забезпечення соціальних, економічних, правових гарантій у сфері 

соціального захисту ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, багатодітних 

та малозабезпечених сімей. 

Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

«Турбота» на 2022-2025 роки дасть можливість надавати матеріальну допомогу 

соціально незахищеним верствам населення та сім’ям, які опинились у 

складних життєвих обставинах.   

 

Ресурсне забезпечення  Програми 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

      

1 2 3 4 5 6 

Обсяг ресурсів всього, в 

тому числі: 
750,0 800,0 850,0 900,0 3300,0 

Міський бюджет  730,0 780,0 830,0 880,0 3220,0 

Кошти позабюджетних 

джерел 
20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

 

3. Мета програми 

 

Програма передбачає систему соціально-економічних, медичних, 

матеріально-побутових та культурних заходів, спрямованих на посилення 

адресної соціальної підтримки ветеранів війни та праці, осіб похилого віку, осіб 

з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян, сімей з дітьми, що 

перебувають у складних життєвих обставинах.   

Головна мета - запровадження в Новоселицькій МТГ комплексного 

підходу до надання соціальної допомоги найбільш потребуючим верствам 

населення. 

Суть програми: фінансова, матеріальна та організаційна підтримка 

населення. 

Основним джерелом фінансування програми "Турбота" являються кошти 

міського бюджету Новоселицької МТГ. 

 

4. Завдання Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями Програми є вирішення проблем:  

- покращення матеріального стану незахищених, малозабезпечених  

верств населення МТГ шляхом надання їм одноразової матеріальної допомоги; 
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- надання фінансової підтримки особам з інвалідністю, людям похилого 

віку, малозабезпеченим та багатодітним родинам, та іншим незахищеним 

верствам населення. 

Виконання Програми дасть можливість: 

- реалізувати державні гарантії і конституційні права населення, щодо  

покрашення їх матеріального стану. 
№ 

з\п 
Назва 

показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

програм

и 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

Всього за 

період дії 

програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 4.1 Показники продукту 

1 Кількість 

звернень за 

отриманням 

всіх видів 

соціальних 

допомог 

кіл-ть 

чол. 

5800 5850 5900 5950 6000  

2 Кількість 

звернень за 

матеріальною 

допомогою 

кіл-ть 

чол. 

320 340 350 360 370  

3 Інформаційне 

роз’яснення 

нарахування 

субсидій та 

інших виплат 

пільговим 

категоріям 

кіл-ть 

чол. 

2000 2100 2150 2200 2250  

4 Допомога 

постраждалим 

в наслідок 

надзвичайних 

ситуацій 

(подій) 

кіл-ть 

чол. 

охопити 

відповідн

у 

категорію 

громадян 

охопити 

відповідн

у 

категорію 

громадян 

охопити 

відповід

ну 

категорі

ю 

громадян 

охопити 

відповідн

у 

категорію 

громадян 

охопити 

відповідн

у 

категорію 

громадян 

 

5 Потребують 

благодійної 

допомоги 

через 

благодійні 

акції 

кіл-ть 

чол. 

250 275 300 325 350  

4.2 Показники ефективності  

1 Призначено 

соціальні 

допомоги                                           

кіл-ть 

чол. 

5800 5850 5900 5950 6000  

2 Виділено 

матеріальної 

допомоги 

кіл-ть 

чол. 

320 340 350 360 370  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Інформаційне 

роз’яснення 

нарахування 

субсидій та 

інших виплат 

пільговим 

категоріям 

кіл-ть 

чол. 

2000 2100 2150 2200 2250  

4 Допомога 

постраждалим 

в наслідок 

надзвичайних 

ситуацій 

(подій) 

кіл-ть 

чол. 

охопити 

відповідну 

категорію 

громадян 

охопити 

відповідну 

категорію 

громадян 

охопити 

відповідну 

категорію 

громадян 

охопити 

відповідну 

категорію 

громадян 

охопити 

відповідну 

категорію 

громадян 

 

5 Потребують 

благодійної 

допомоги 

через 

благодійні 

акції 

кіл-ть 

чол. 

250 275 300 325 350  

 

4.3 Показники  якості   

1 Отримають 

допомоги 

% 100 100 100 100 100  

2 Отримають 

матеріальну 

допомогу 

% 100 100 100 100 100  

3 Інформаційне 

роз’яснення 

нарахування 

субсидій та 

інших виплат 

пільговим 

категоріям 

% 100 100 100 100 100  

4 Допомога 

постраждалим 

в наслідок 

надзвичайних 

ситуацій 

(подій) 

% 100 100 100 100 100  

5 Потребують 

благодійної 

допомоги 

через 

благодійні 

акції 

% 100 100 100 100 100  
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5. Напрями діяльності і  заходи Програми  

 

Пріоритетними напрямками Програми є: 

- вирішення проблем соціально–правового захисту не конкурентоздатних на ринку праці громадян,  

створення системи адресної допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім’ям, дітям з інвалідністю та  

дітям– сиротам; 

- увага до соціально – побутового обслуговування одиноких непрацездатних громадян; 

- забезпечення медичного обслуговування пенсіонерів, ветеранів війни та праці, вдосконалення форм і  

методів роботи з особами з інвалідністю. 
 

№ 

з\п 
Назва напряму діяльності 

( пріоритетні завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконав 

ці 

Джерела 

фінансу-

вання 

 

Орієнтова

ні обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Надання адресної грошової 

допомоги найбільш 

соціально незахищеним 

верствам населення, 

ветеранам війни і праці, 

дітям війни, громадянам 

похилого віку, інвалідам, 

ліквідаторам, постраждалим 

на Чорнобильській АЕС, 

учасникам бойових дій на 

території інших держав та 

членам їх сімей, сиротам, 

сім'ям з дітьми, внутрішньо-

переміщеним особам, 

Надання адресної 

грошової допомоги 

найбільш соціально-

незахищеним 

громадянам 

Постійно Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Міський  

бюджет  

2022 рік – 

400,0 

2023 рік – 

420,0 

2024 рік – 

440,0 

2025 рік – 

460,0 

 

360 найбільш 

соціально-

незахищених 

громадян  
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малозабезпеченим та іншим 

категоріям громадян 

 

 

2 
Здійснення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 

питань нарахування субсидій 

та інших виплат пільговим 

категоріям 

Проведення 

інформацій-но - 

роз´яснювальної 

роботи  

Постійно Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Не 

потребує 

вкладень 

- 3500 найбільш 

соціально-

незахищених 

громадян 

3 Організація роботи клубу 

”Ветеран” 

Проведення 

благодійних обідів, 

зустрічей, свят, 

оплата комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

Постійно Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Міський 

бюджет 

МТГ та 

благодій

ні внески 

2022 рік – 

60,0 

2023 рік – 

65,0 

2024 рік – 

70,0 

2025 рік – 

75,0 

 

 

100 людей 

похилого віку 

візьмуть участь 

у благодійних 

обідах, 

зустрічах, 

святах. 

4 Надання матеріальної 

допомоги громадянам до 

щорічних свят 

 

 

 

Щорічне 

відзначення Дня 

Перемоги у Другій 

світовій війні, Дня 

людини похилого 

віку, Дня людей з 

інвалідністю, Дня 

ветерана, Дня 

вшанування 

наслідків на ЧАЕС; 

Придбання 

подарунків та 

Постійно Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Міський 

бюджет  

МТГ та 

благодій

ні внески 

2022 рік –

70,0 

2023 рік – 

75,0 

2024 рік – 

80,0 

2025 рік – 

85,0 

 

біля 500 

громадян 

отримають  

благодійну 

допомогу 
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продуктових наборів 

до свят: Пасхальних, 

Міжнародного Дня 

захисту дітей, Дня 

людини похилого 

віку, Дня інваліда, 

Дня Святого 

Миколая та 

Новорічних свят 

5 Допомога постраждалим 

внаслідок надзвичайних 

ситуацій (подій) 

Надання допомоги Постійно  Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Міський 

бюджет   

2022 рік – 

200,0 

2023 рік – 

220,0 

2024 рік – 

240,0 

2025 рік – 

260,0 

Охопити 

відповідну 

категорію 

громадян 

 

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 
 

Відділ соціального захисту населення апарату виконавчого комітету міської ради здійснює координацію та 

контроль за ходом виконання Програми. 

Виконання даної Програми заслуховується щорічно в грудні місяці на засіданні виконавчого комітету міської 

ради. 
  

 

Міський голова                                                                                                                                                   Марія НІКОРИЧ                   


