
                                                                                                          
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

сорокова позачергова сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

13 січня  2023 року                             Деражня                                      № 7             
 

Про внесення змін до «Програми «Піклування» Деражнянської міської 

ради на 2021 – 2023 роки» 

 

          На підставі п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою підтримки та  покращення фінансово-матеріального стану 

малозабезпечених громадян, що проживають на території Деражнянської 

міської територіальної громади, пропозицій постійних комісій міської ради, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до «Програми «Піклування» Деражнянської міської ради 

на 2021- 2023 роки», затвердженої рішенням міської ради № 7 від 31 серпня 

2022 року, виклавши в новій редакції, додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та 

законності, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

соціального захисту населення (голова комісії  Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

 

         

 

 

 Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК                                                                    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  Рішення Деражнянської  

                                                                              міської ради 

                                                                                                від 13 січня  2023 року 

                                                                № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

«ПІКЛУВАННЯ» ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 НА 2021-2023 РОКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Деражня – 2023 рік 



ПАСПОРТ 

«Програма «Піклування» Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки» 

 

1.Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської 

міської ради 

2. Підстава для виконання 

Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про 

Державний бюджет України на 2023 рік», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону 

дитинства», «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні» 

3. Розробник Програми Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської 

міської ради 

4. Головний розпорядник 

коштів 

Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської 

міської ради 

5. Учасники Програми Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської 

міської ради 

Деражнянський міський центр надання соціальних послуг 

Громадяни, які опинилися у складних життєвих обставинах 

6. Строк виконання 

Програми 

2021 – 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

 

2023 – 250 тис.грн.  
 

  

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

«Піклування» Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки 

 

1. Загальні положення 

 

В 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 та послуг. 

Комплексна програма «Піклування» покликана стимулювати розвиток системи 

соціально-економічних, медичних, матеріально-побутових, культурно-оздоровчих заходів, 

спрямованих на покращення соціальної підтримки сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених 

осіб, учасників антитерористичної операції, інших малозабезпечених жителів Деражнянської 

міської ради. 

Нормативно-правовою базою для прийняття даної Програми є Бюджетний кодекс 

України, Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний захист дітей війни», «Про 

соціальні послуги», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні», «Про автомобільний транспорт» та інші законодавчі акти України. 

З огляду на вищезазначене, затвердження Програми дозволить якісно посилити 

соціальний захист найменш захищених верств населення, їх соціальної та професійної 

реабілітації, інтеграції в життя суспільства. Зокрема, невідкладної підтримки потребують 

малозабезпечені громадяни, діти-сироти, інваліди, ветерани війни та праці, багатодітні сім’ї, 

внутрішньо переміщені особи, учасники антитерористичної операції, громадяни, які 

постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, одинокі престарілі громадяни, вдови загиблих, 

особи та сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах (хвороба, стихійні лиха та 

інші) та інші категорії громадян, що проживають на території  Деражнянської міської ради. 

 

2. Мета і основні завдання Програми  

Метою Програми є зменшення соціальної напруги та поліпшення умов життя 

ветеранів, усіх пільгових категорій шляхом захисту їх у правовій, економічній, соціальній та 

культурній сферах, створення сприятливих соціально-економічних, медичних, 

організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав дітей-сиріт, інвалідів, 

ветеранів війни та праці, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної 

операції, громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, пенсіонерів, 

багатодітних сімей, одиноких престарілих громадян, вдів загиблих, осіб та сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах (хвороба, стихійні лиха та інші) та мало 

захищених верств населення, які зареєстровані та проживають на території Деражнянської 

міської ради. 

Для досягнення цієї мети передбачається здійснити заходи правового, соціального, 

медичного, транспортно-побутового та культурно-масового напрямків. 

Основними завданнями Програми є: 

здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного 

громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним 



верствам населення, соціально – правової, трудової та медичної реабілітації інвалідів, 

залучення до співробітництва громадських організацій з державними установами; 

організація комплексної системи заходів для поліпшення становища жителів району, 

що потребують соціального захисту, формування гуманного ставлення до людей з 

особливими потребами; 

надання адресної соціальної, матеріальної та гуманітарної допомоги 

малозабезпеченим громадянам району, внутрішньо переміщеним особам, особам, що 

опинилися у складних життєвих обставинах, що проживають та зареєстровані на території 

Деражянської міської ради; 

надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності серед ветеранів 

війни, праці, військової служби, пенсіонерів та громадян похилого віку; 

підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів, 

учасників бойових дій, учасників війни, вдів загиблих та померлих учасників війни; 

здійснення заходів по забезпеченню широкого доступу людей з обмеженими 

функціональними можливостями до закладів культури, торгівельного, медичного та 

побутового обслуговування. 

Одним з основних завдань Програми є забезпечення подолання життєвих труднощів 

для повноцінної життєдіяльності громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, 

внутрішньо переміщених осіб та реалізація їх права на підтримку і соціальні послуги, а саме: 

виявлення осіб, які потребують сторонньої допомоги; 

сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які   самостійно 

не в змозі їх подолати ; 

попередження виникнення складних життєвих обставин; 

створення умов для самостійного розв`язання життєвих проблем, що виникають. 

 

3. Основні заходи Програми у частині надання комплексної допомоги 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

1. Регулярно здійснювати співпрацю з 

громадськими організаціями ветеранів, 

інвалідів, учасників операції об’єднаних сил 

з метою вивчення проблем та потреб 

інвалідів, ветеранів, сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах  

постійно Відділу праці та 

соціального забезпечення, 

Деражнянський міський 

центр надання соціальних 

послуг  

2. Проводити відвідування на дому осіб з 

обмеженими фізичними  можливостями з 

метою детального вивчення їх проблем та 

потреб, надання у межах своєї компетенції 

допомоги в їх вирішенні. 

постійно Відділу праці та 

соціального забезпечення, 

Деражнянський міський 

центр надання соціальних 

послуг, громадські 

організації 

3. Проводити виїзні прийоми громадян в 

населених пунктах району, у разі 

виникнення змін у чинному законодавстві, 

що стосується пенсійного та соціального 

захисту населення інформувати населення 

через засоби масової  інформації  

постійно Відділу праці та 

соціального забезпечення, 

Деражнянський міський 

центр надання соціальних 

послуг 

4. Продовжувати практику відзначення 

підприємств, установ та організацій району, 

благодійників, які сприяють соціальному 

становленню інвалідів, надають фінансову 

та іншу допомогу інвалідам, людям 

постійно Відділу праці та 

соціального забезпечення, 

Деражнянський міський 

центр надання соціальних 

послуг, громадські 



похилого віку, дітям-сиротам, громадським 

організаціям 

організації  

5. Організовувати проведення культурно-

мистецьких заходів до державних, 

народних, релігійних свят, Міжнародного 

дня інвалідів, Дня ветерана, Дня людей 

похилого віку 

щороку Відділ культури 

Деражнянської міської ради 

6. Обстеження умов проживання одиноких 

осіб з обмеженими фізичними 

можливостями для надання їм матеріальної 

допомоги за місцем проживання 

постійно Відділу праці та 

соціального забезпечення, 

Деражнянський міський 

центр надання соціальних 

послуг 

 

3.1. Реалізація заходів 

 

1.Реалізація заходів даної Програми здійснюється за рішенням комісії утвореної 

головним розпорядником коштів – відділом праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради. 

Одноразова матеріальна допомога (далі – допомога) малозабезпеченим громадянам, 

що зареєстровані та проживають на території Деражнянської міської ради, надається: 

1) пенсіонерам; 

2) особам з інвалідністю; 

3) одержувачам державних соціальних допомог, інших соціальних виплат; 

4) особам, які знаходяться під соціальним супроводом соціальних служб або 

тимчасово перебувають у медичних закладах області; 

5) особам, які звільнилися з місць позбавлення волі; 

6) особам, які перебувають у складних життєвих обставин, важкому матеріальному 

становищі; 

7) особам, які постраждали від воєнних дій, надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 

Допомога вищезазначеним громадянам надається, при письмовому зверненні до 

начальника відділу праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради, на 

підставі таких документів: 

заяви про надання допомоги; 

копії паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки); 

копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний контролюючий орган, подають копію сторінки паспорта з відповідною 

відміткою); 

довідки про склад зареєстрованих у домогосподарстві заявника; 

для розгляду питання про надання допомоги на лікування – медичної довідки 

встановленого зразка, направлення на стаціонарне лікування, інших документів виданих 

лікувально – профілактичними закладами, що підтверджують необхідність лікування; 

для розгляду питання про надання допомоги громадянам, які опинились у складних 

життєвих обставинах, або осіб, що потрапили у надзвичайну ситуацію (пожежа, стихійне 

лихо, смерть працездатної особи з приводу нещасного випадку, сім’я якої знаходиться у 

важкому матеріальному становищі, або інші непередбачувані надзвичайні обставини) – акта 

про пожежу; акта про зафіксовану надзвичайну ситуацію або інших документів, які 

підтверджують надзвичайну ситуацію;  

згоди на використання та обробку персональних даних заявника та членів його сім’ї;  



особи, які знаходяться  під соціальним супроводом  соціальних  служб  або тимчасово 

перебувають у медичних закладах області, надають подання соціальних служб або 

медичного закладу; 

особи,  які  звільнилися  з  місць  позбавлення   волі,  і  у  них  відсутні паспорт та 

довідка з державної податкової служби про реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, надають довідку про звільнення, видану установою виконання покарань, з якої 

звільнилася особа, згідно із додатком 9 до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, 

старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань 

та слідчих ізоляторів, затвердженої  наказом  Міністерства юстиції України від 08 червня 

2012 року  № 847/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 

957/21269. 

Обмеження при наданні допомоги: 

1) допомога надається не більше одного разу протягом бюджетного року на одну 

сім'ю. У випадку, коли сім`я складається з двох і більше осіб з інвалідністю, допомога може 

надаватися  кожному  з  осіб з інвалідністю,  за  умови  їх  звернення, але не більше одного 

разу протягом бюджетного року; 

2) у разі повторного звернення за допомогою протягом бюджетного року одного або 

декількох членів однієї сім'ї, головний розпорядник коштів протягом місяця повинен 

письмово повідомити заявників, про відмову у наданні допомоги із зазначенням дати та 

розміру попередньо призначеної допомоги; 

4) допомога не надається заявникам, які перебувають на повному державному 

утриманні 

5) допомога не надається заявникам, дохід яких перевищую п’ять прожиткових 

мінімумів для громадян встановлених на 01.01.2023 року. 

У разі смерті заявника в проміжок часу від подачі документів до моменту прийняття 

рішення, виплата допомоги членам його сім’ї (опікуну, піклувальнику) не проводиться, а 

призначена до виплати сума допомоги до складу спадщини не включається. 

2.Одноразова натуральна допомога до ювілейних дат (80,85,90,95,100,105 років) 

надається особам, що отримують соціальні послуги в Деражнянському міському центрі 

надання соціальних послуг на підставі подання керівника центру. 

 

ІV. Очікувані результати  

Виконання Програми дасть змогу сприяти вирішенню матеріальних-побутових, 

медичних, соціальних проблем окремих категорій громадян, зокрема: пенсіонерів, інвалідів, 

внутрішньо переміщених осіб, учасників операції об’єднаних сил, малозабезпечених, 

багатодітних сімей та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, розширити сферу надання соціальних послуг. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми  
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а 

також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                                                  Андрій КОВПАК 

 

 


