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1.  

 

Ініціатор розроблення програми                Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого    

документа органу виконавчої влади                

про розроблення програми                              

     

Закон України «Про соціальні 

послуги», постанова  Кабінету 

Міністрів від 29.04.2004 року 

№ 558 «Про затвердження порядку 

призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги» 

 

3.  Розробник програми   

   

Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець програми   Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

 

6. Учасники програми - 

7. Термін реалізації програми 2019 -2021 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми  

(для комплексних програми)  

міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього:   

1200,0 тис.грн., в тому числі: 

2019 рік - 350,0 тис.грн. 

2020 рік - 400,0 тис.грн. 

2021 рік - 450,0 тис.грн. 



1. Мета та основні завдання Програми. 

 

Програма розроблена на виконання Закону України “Про соціальні 

послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 

“Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги” і спрямована на реалізацію політики у 

сфері соціального захисту населення громади, підвищення життєвого рівня 

малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які 

потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, 

катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше), соціальної адаптації та 

повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території 

Корюківської міської ради і які перебувають у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги. 

З кожним роком як в цілому по Україні так і безпосередньо на території 

Корюківської громади збільшується кількість людей, які потребують 

сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, 

хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та 

можливості до самообслуговування. 

Основні принципи надання соціальних послуг ґрунтуються на: адресності 

та індивідуальному підході, доступності та відкритості, добровільному вибору 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, 

максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, 

соціальної справедливості. 

Основним завданням Програми є: 

- соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують 

сторонньої допомоги, багатодітних сімей шляхом надання якісних соціальних 

послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності; 

-   попередження виникнення складних життєвих обставин; 

- створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих 

проблем; 

- надання соціальних послуг  особам, що перебувають у складних 

життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних 

засобів і можливостей. 

 

2. Основні напрямки реалізації 

 

  Реалізація Програми  дозволить здійснити комплекс заходів щодо 

удосконалення соціального захисту жителів громади шляхом виплати 

матеріальної допомоги фізичним особам в розмірах, визначених рішенням сесії 

міської  ради у відповідності з вимогами діючого законодавства. 



Розміри виплат та надання матеріальної допомоги здійснюються 

відповідно до Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018р. "Про 

затвердження Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги". 

  Також кожному депутату міської ради надається право розподілу 5000 

грн. з міського бюджету на поточний рік для вирішення питань надання 

матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги, у порядку, визначеному 

вищевказаним Положенням. 

 

3. Фінансове забезпечення 

 

Фінансове забезпечення напрямів, визначених п.2, здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету, виходячи з фінансового ресурсу та 

пріоритетів. В разі потреби обсяг фінансування окремих заходів Програми 

може коригуватися. 

4. Контроль 

 

Фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку та звітності міської 

ради щомісячно аналізує стан виконання Програми та при необхідності ініціює 

внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних 

коштів; складає та подає звіт про виконання Програми на розгляд сесії міської  

ради. 

5. Очікувані результати 

 

Виконання Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, які 

потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх проживання, 

врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні 

життєві обставини і потребують таких соціальних послуг та забезпеченню 

безпеки та якості їх життя. 

 

 

Секретар міської ради                                                      С.О.Олійник 

 


