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1. ПАСПОРТ
Програми «Соціальний захист окремих категорій населення
на 2022 - 2024 роки»

1.

Ініціатор розроблення програми

Корюківська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення програми

3.

Розробник програми

4.

Відповідальний виконавець програми

5.

Учасники програми

6.

Термін реалізації програми

2022 - 2024 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми

міський бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього:

1500,0 тис.грн., в тому числі:
2022 рік - 450,0 тис.грн.
2023 рік – 500,0 тис.грн.
2024 рік - 550,0 тис.грн.

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Постанова Кабінету Міністрів
України від 31.01.2007 року №99 (з
«Про затвердженн6я Порядку
надання допомоги на поховання
деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого, або
особі, яка зобов’язалася поховати
померлого»
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Виконавчий апарат
Корюківської міської ради
-

2. Загальні положення
Головним пріоритетом соціальної політики нашої держави є постійне
підвищення життєвого рівня та добробуту громадян країни.
У державі поступово зростає рівень заробітної плати та пенсійного
забезпечення, але кількість населення з низьким рівнем доходів та пенсійного
забезпечення ще залишається значною. Зростання потреб громадян країни, у
тому числі і мешканців нашої громади, в отриманні матеріальної допомоги
зумовлене збереженням кризових явищ в економічній галузі: зростання цін на
продукти харчування та товари першої необхідності, підвищення вартості
послуг в соціальних сферах (житлово-комунальній, освіти, охорони здоров’я
тощо).
Соціальний захист громадян передбачає систему заходів у сфері
забезпечення прав громадян на соціальну підтримку і допомогу в зв’язку з
непрацездатністю,
хворобою,
безробіттям,
техногенно-екологічними
катастрофами, каліцтвом та іншими пошкодженнями.
Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних
верств населення, збереження пріоритетних напрямків соціального захисту,
запобігання поглибленню бідності шляхом виконання соціальних зобов'язань
Корюківської міської ради, дозволить реально підтримувати незаможні верстви
населення територіальної громади, підвищувати якість їх життя, створивши
систему захисту населення від соціальних ризиків.
При розробці Програми враховувались наступні обставини:
- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все
більша кількість малозабезпечених громадян, інвалідів, пенсіонерів,
багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за
межею виживання;
- доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання
фінансової допомоги громадянам;
- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що
дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально
незахищених верств населення.
3. Мета та завдання Програми
Програма розроблена на виконання Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» 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.

Основними завданнями Програми є формування комплексної системи
соціального захисту громадян, удосконалення системи надання матеріальної
підтримки мешканцям, які потрапили в скрутні життєві обставини, посилення
адресної спрямованості, створення умов для максимально раціонального та
економного використання коштів міського бюджету, спрямованих на сферу
соціальної допомоги.
4. Основні напрямки реалізації Програми
З огляду на умови сьогодення Програмою визначено основні пріоритетні
напрямки надання матеріальної допомоги:
- малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, інвалідам),
батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, опікунам над
недієздатними особами, іншим категоріям населення, які постраждали від
стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі тощо), потребують
вирішення соціально-побутових проблем, пов’язаних з водопостачанням, тощо
та/або тимчасово потрапили в складне матеріальне становище (тяжке тривале
захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо) і які вони не можуть
подолати без сторонньої підтримки;
- внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і постійно
проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце
проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства,
масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру;
- надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.
Реалізація Програми дозволить здійснити комплекс заходів щодо
удосконалення соціального захисту жителів громади шляхом виплати
матеріальної допомоги фізичним особам в розмірах, визначених рішенням
виконавчого комітету у відповідності з вимогами діючого законодавства та в
межах бюджетних асигнувань.
Порядок та умови надання виплат матеріальної допомоги здійснюються
відповідно до Положенням про умови та порядок надання громадянам разової
адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням сесії Корюківської
міської ради від 15 грудня 2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження
Положення про порядок та умови надання громадянам разової адресної
матеріальної допомоги») зі змінами і доповненнями, Порядку надання
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення
померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого
рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19 січня 2021
року № 30.

5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення напрямів, визначених в розділі 3 даної Програми,
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків,
затверджених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний
бюджетний період.
6. Очікувані результати виконання Програми
Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних
проблем мешканців територіальної громади, оскільки застосовує до їх
вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію
виконавчих органів міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо
громадськості. Окрім того використання програмного фінансування заходів
Програми забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері
територіальної громади.
Основними очікуваними результатами виконання Програми є:
- профілактика соціальних негараздів у сім’ях мешканців громади, які
потрапили в скрутні життєві обставини;
- поліпшення матеріального, соціального та психологічного стану
мешканців громади, особливо серед вразливих верств населення.
Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально
незахищеним громадянам територіальної громади додаткову соціальну
допомогу, що дозволить пом’якшити соціальну напругу, пов’язану з
негативним впливом фінансово-економічної кризи і відчути реальну допомогу з
боку Корюківської міської ради.
7. Координація та контроль за виконанням Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та
заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці
(головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання .
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретер міської ради

А.ПЛЮЩ

