
                                         
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

позачергова шістдесят восьма сесія 

сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

__ квітня 2020 року                                            м. Деражня                                  № 

 

 

Про затвердження «Програми соціальної підтримки  

малозабезпечених верств населення м. Деражня під час 

карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної  

хвороби (COVID – 19)» 

 

    На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 85, 91 

Бюджетного Кодексу України, з метою покращення фінансово-матеріального стану 

малозабезпечених верств населення – мешканців м. Деражня, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Програму соціальної підтримки малозабезпечених верств населення м. Деражня 

під час карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19), що 

додається. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину СИДОРУК 

та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді,  фізкультури і спорту, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської 

діяльності і етики (голова комісії Оксана ГОЛЬНИК). 

 

 

 Міський голова                                                                                                     Андрій  КОВПАК 

 

 

вик. Косевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                                                           рішенням міської ради 

                                                                                                                 від «__» квітня 2020  № __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
 

соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення м. Деражня під час карантину,  

пов’язаного із поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID – 19) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деражня -2020 



ПАСПОРТ 

 

Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення м. Деражня під час 

карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19) 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Деражнянської міської 

ради 

2. Дата та номер розпорядчого 

документу про розроблення 

Програми 

 - 

 

3. Головний розробник Програми Деражнянська міська рада в особі міського 

голови 

4. Співрозробники Програми - 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет Деражнянської міської 

ради 

6. Співвиконавці(учасники) Програми - 

7. Термін реалізації Програми 2020 рік 

8. Етапи виконання Програма розрахована на один рік 

9. Мета Програми Надання разової адресної соціальної 

допомоги малозабезпеченим верствам 

населення у вигляді наборів першої 

необхідності 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів,необхідних для реалізації 

Програми,всього,тис.грн. 

25,4 

10.1 в тому числі: 

- коштів міського бюджету; 

- коштів обласного бюджету; 

- коштів державного бюджету; 

- кошти інших джерел. 

 

25,4 

- 

- 

- 

11. Очікувані результати Виконання заходів визначених Програмою 

       
*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення 

відповідних змін до міського бюджету впродовж терміну дії Програми 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програму соціальної підтримки малозабезпечених верств населення м. Деражня під час 

карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19) (далі – 

Програма) розроблено відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Закону України 

„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Закону України «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України  «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні»,  Закону України  «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України  «Про державну соціальну 

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

статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», 

Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та 

особам з інвалідністю», указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про 

додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» та інших, 

що гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України. 

1.Загальна характеристика, мета та завдання Програми 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства, в період карантинних заходів в Україні, 

особливого значення набувають питання підвищення добробуту певних груп населення. 

Вирішення цих завдань неможливе без професійного підходу до формування та реалізації 

політики соціального захисту і соціального забезпечення на державному та місцевому рівнях. 

Тому, одним із пріоритетних напрямків соціальної політики територіальної громади є 

підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, соціального 

захисту кожної окремої людини. Саме на вирішення цих стратегічних завдань, а також на 

зростання рівня життя вразливих категорій громадян, надання їм необхідних соціальних 

допомог з урахуванням їх реальних потреб спрямована ця Програма. 

Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за 

мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя. У сучасних умовах 

карантину, запровадженого через короновірус, надзвичайно важливим і відповідальним 

завданням є забезпечення захисту від бідності та адресна підтримка людей.  

При розроблені Програми враховувались наступні обставини: 

• реальна соціально – економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша 

кількість інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за межею 

малозабезпеченості, але й за межею виживання; 

• необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що 

дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених жителів 

нашого міста. 

Значна увага в нашому місті приділяється питанням надання соціальних допомог 

одиноким громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного стороннього 

догляду. 

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств 

населення міста, підтримання їх належного морально-психологічного та матеріального стану, 

виявлення гуманізму та співчуття, запобігання потраплянню сімей у категорію тих, що 

перебувають у складних життєвих обставинах, поліпшення ефективності взаємодії органів 

місцевого самоврядування з громадськими організаціями та іншими юридичними особами у 

сфері підтримки малозабезпечених верств населення. 

Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення м. Деражня під час 

карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19) передбачає 

систему соціальних, матеріально – побутових, організаційних заходів, спрямованих на 

посилення адресної підтримки найбільш соціально незахищених жителів міста, зокрема, 

ветеранів війни та праці, вдів загиблих фронтовиків, дітей війни, інвалідів, сиріт, сімей з 



дітьми, інших пільгових категорій громадян, які потребують допомоги від міської ради, її 

виконавчого комітету. 

Основними принципами надання соціальної допомоги визначено: адресність, 

індивідуальний підхід, доступність, відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови, 

гуманність, комплексність, максимальну ефективність використання коштів, законність, 

соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність 

за дотримання етичних і правових норм. 

 

2.Напрями діяльності Програми 

 

Пріоритетними напрямами діяльності Програми є: 

1. Надання разової адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам 

населення у вигляді наборів першої необхідності. 

2. Розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціально – 

побутових допомог. 

3. Забезпечення державних гарантій та соціального захисту населення. 

4. Створення умов для максимально раціонального та економного використання 

коштів міського бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, 

у тому числі благодійних ресурсів. 

3.Основні джерела реалізації Програми 

Встановити наступні джерела фінансування Програми: 

- кошти міського бюджету; 

- благодійні пожертви підприємств, установ, організацій, підприємців, фізичних осіб, 

релігійних конфесій, гуманітарна допомога; 

- інші надходження, незаборонені законодавством. 

Обсяги бюджетних коштів визначаються, виходячи з фінансових можливостей 

бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством. 

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням Деражнянської 

міської ради шляхом уточнення окремих завдань і показників – у відповідності до змін 

законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних 

причин. 

5. Очікувані результати 

Реалізація даної Програми дозволить:  

• посилити адресність соціальної підтримки населення; 

• знизити рівень бідності в місті;  

• підвищити якість та рівень задоволення потреб отримувача соціальних допомог;  

• збільшити кількість осіб, охоплених соціальними послугами;  

• розвинути благодійництво у сфері надання різних видів допомоги та послуг соціально 

вразливим верствам населення;  

• поліпшити стан соціальної захищеності сімей з дітьми, інвалідів, учасників АТО, 

ветеранів війни, ветеранів праці, осіб похилого віку та інших незахищених категорій 

населення. 

5. Управління та контролю за ходом виконання Програми 

Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцями, що несуть 

відповідальність за її виконання. 

Апарат виконавчого комітету міської ради щорічно звітує перед міською радою про 

хід виконання програми та забезпечує висвітлення в засобах масової інформації відомостей 

про виконання Програми.              



Додаток 1 

до Програми 

 

Напрямки реалізації та заходи  

Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення м. Деражня під час 

карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19) 

 

    № 

п/п      

Назва 

напрямку 

реалізації 

(завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Обсяги 

фінансув

ання, 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

 

 

1 

Соціальний 

захист 

Надання разової 

адресної 

соціальної 

допомоги 

малозабезпеченим 

верствам 

населення у 

вигляді наборів 

першої 

необхідності. 

2020 

 

 

Виконком 

міської 

ради 

Міський 

бюджет 

25,4  

 

 

Соціальна 

підтримка 

жителів 

міста,  

поліпшення 

стану 

соціальної 

захищеності 

 

Секретар міської ради                                                                            Валентина   СИДОРУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


