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ПАСПОРТ 

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

1.Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ праці та соціального забезпечення міської ради 

2. Підстава для виконання 

Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про 

Державний бюджет України на 2021 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 міської ради 

4. Головний розпорядник 

коштів 

Відділ праці та соціального забезпечення міської ради 

5. Учасники Програми Відділ праці та соціального забезпечення міської ради 

Деражнянський міський центр надання соціальних  послуг 

Відділ культури та туризму Деражянської міської ради 

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 

50 тис. грн. 

 
 
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, 

може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до міського бюджету 

впродовж терміну дії Програми.  

  

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

«Піклування» Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки 

 

І. Загальні положення 

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. В 

сучасних економічних умовах соціальна політика набуває особливого значення. 

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги станом на 01 січня 2021 року перебуває всього 7985 осіб. 

Усі зазначені категорії населення відповідно до чинного законодавства мають право 

на різні види пільг та компенсацій. Показником ефективності діючої системи надання пільг є 

співвідношення декларованих пільг з їх фактичним наданням. 

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 Деражянської 

міської територіальної громади. 

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» 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 та ООС, 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 

територіальної громади. 

 

ІІ. 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 територіальної громади. 

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 

громади, що потребують соціального захисту, формування гуманного ставлення до людей з 

особливими потребами; 

- надання адресної соціальної, матеріальної та гуманітарної допомоги 

малозабезпеченим громадянам громади, внутрішньо переміщеним особам, особам, що 

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

Деражянської міської територіальної громади; 

- 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. 

 

ІІІ. 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 АТО та операції 

об’єднаних сил з метою вивчення проблем 

та потреб інвалідів, ветеранів, сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах  

постійно Відділ праці та соціального 

забезпечення міської ради, 

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 Відділ праці та соціального 

забезпечення міської ради, 

Деражнянський міський 

центр надання соціальних  

послуг 

3. Проводити виїзні прийоми громадян в 

населених пунктах громади, у разі 

виникнення змін у чинному законодавстві, 

що стосується пенсійного та соціального 

захисту населення інформувати населення 

через засоби масової  інформації  

постійно Відділ праці та соціального 

забезпечення міської ради, 

Деражнянський міський 

центр надання соціальних  

послуг 

4. Продовжувати практику відзначення 

підприємств, установ та організацій міської 

територіальної громади, благодійників, які 

сприяють соціальному становленню 

інвалідів, надають фінансову та іншу 

допомогу інвалідам, людям похилого віку, 

постійно Відділ праці та соціального 

забезпечення міської ради, 

Деражнянський міський 

центр надання соціальних  

послуг 



дітям-сиротам, громадським організаціям 

5. Організовувати проведення культурно-

мистецьких заходів до державних, 

народних, релігійних свят, Міжнародного 

дня інвалідів, Дня ветерана, Дня людей 

похилого віку 

щороку Відділ культури та туризму 

Деражянської міської ради 

6. Обстеження умов проживання одиноких 

осіб з обмеженими фізичними 

можливостями для надання їм матеріальної 

допомоги за місцем проживання 

постійно Відділ праці та соціального 

забезпечення міської ради, 

Деражнянський міський 

центр надання соціальних  

послуг 

 

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. Організація та контроль за виконанням Програми 

Відділ праці та соціального забезпечення міської ради та постійна комісія міської 

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

охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту 

населення, здійснюють контроль за виконанням Програми «Піклування» Деражнянської 

міської ради на 2021-2023 роки та при необхідності вносить пропозиції щодо її коригування. 

Відділ праці та соціального забезпечення міської ради щорічно звітує перед міською 

радою про хід виконання Програми та забезпечує висвітлення в засобах масової інформації 

відомостей про виконання Програми. 

 

VІ. Фінансове забезпечення Програми  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021 рік, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

 

 

 
Начальник відділу праці та  

соціального забезпечення  

міської ради                                                                                        Тетяна КРАВЧЕНКО 

 


	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, організаційни...

