
Додаток    

до рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 13-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Соціальний захисту окремих категорій 

населення на 2019-2021 роки» 

 
Програма «Соціальний захисту окремих категорій населення на 2019-2021 

роки» (далі – Програма) була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження 

міських Програм». 

Програма розроблена з метою сприяння вирішенню проблем окремих 

категорій громадян шляхом виплати матеріальної допомоги на лікування, 

покращення матеріально-побутових умов, поховання близьких родичів, 

постраждалим від стихійного лиха та ін.. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

Згідно Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги, яке визначає механізм, порядок та умови 

надання матеріальної допомоги  як однієї з форм надання послуг мешканцям 

Корюківської територіальної громади, які опинились у складних життєвих 

обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, матеріальна допомога 

надавалась один раз протягом календарного року за умови подання відповідної 

заяви та повного переліку необхідних документів до неї.    

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 265 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 192 500,00 грн.    

За 2019 рік відповідно до рішень сесій, рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради в кількості 41 шт. допомогу отримало 88 осіб:  

на поховання – 25 осіб; 

на лікування – 60 осіб; 

на інші цілі – 3 особи.  

Середній розмір отриманої допомоги складає: на поховання – 1000,00 грн, 

на лікування – 2433,00 грн, на інші цілі – 7000,00 грн. 

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 250 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 227 100,00 грн.    

За 2020 рік відповідно до рішень сесій, рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради в кількості 36 шт. допомогу отримало 55 осіб:  

на поховання – 11 осіб;  

на лікування – 39 осіб; 



на інші цілі – 5 осіб.  

Середній розмір отриманої допомоги складає: на поховання – 1200,00 грн, 

на лікування – 4974,00 грн, на інші цілі – 7200,00 грн. 

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 248 000,00 грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 235 000,00 грн.    

За 2021 рік відповідно до рішень сесій, рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради в кількості 36 шт. допомогу отримало 75 осіб:  

на поховання – 38 осіб; 

на лікування – 29 осіб; 

на інші цілі – 8 осіб.  

Середній розмір отриманої допомоги складає: на поховання – 1000 грн, на 

лікування – 5969 грн, на інші цілі – 10333 грн. 

Мета даної програми в цілому досягнута у повному обсязі, що дало змогу 

забезпечити  додатковий рівень соціальної підтримки та соціальних гарантій 

найбільш вразливим групам населення Корюківської міської територіальної 

громади. 

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма «Соціальний захист окремих категорій населення на 

2022- 2024 роки». 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 
 


