
ПРОЄКТ
Біленко С.А.

ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
.04.2021                №  11 - ___ / VIII

Про надання матеріальної допомоги

  Відповідно  до  п.  22  ч.  1  ст.  26   Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада   в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 15.01.2019 №2-17/VII «Про
Програму  соціального  захисту  населення  Тернівської  об’єднаної
територіальної громади на 2019-2023 роки» зі змінами, внесеними рішенням
від 12.11.2019 №14-1/ VII, 27.01.2020 №17-3/ VII, від 25.06.2020 №23-3/ VII,
від 26.01.2021 №7-2/ VIIІ, від 22.03.2021 №11-_/ VIIІ

2. Контроль   за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
питань  регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, запобігання
корупції,  з  питань  освіти,  культури,  молоді,  спорту,  охорони  здоров’я  та
соціального захисту населення.

Сільський голова                                                                 Юрій КРИВДА



П О Г О Д Ж Е Н О

Секретар сільської ради Т.А.ПОЛІЩУК

Голова постійної комісії з питань
регламенту, депутатської етики,
запобігання корупції, з питань освіти, 
культури, молоді, спорту, охорони
здоров’я та соціального захисту 
населення А.В.ШУЛЕЖКО

Головний спеціаліст – юрист відділу
юридично-кадрового забезпечення             С.В.АТОПКІН

Спеціаліст відділу соціального захисту
та охорони здоров’я        С.А.БІЛЕНКО

Біленко 0977952719



  Заходи до  Програми соціального захисту населення  
Тернівської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2023  роки

№
п\п Види допомог

Періодич-
ність

Чисел
ьність
(чол.)

Вар-
тість
(грн.)

Затра-
ти

(грн.)

Примітка

1 2 3 4 5 6 7
1. МАТЕРІАЛЬНА І  НАТУРАЛЬНА  ДОПОМОГИ

Одноразова цільова матеріальна допомога:
1.1 Громадянам похилого віку, що потребують лікування Щорічно 11 350 4000 З місцевого бюджету.  

1.2 Ветеранам війни  та  праці, жертвам  голодомору, 
політичних  репресій

Щорічно 3 350 1000 З місцевого  бюджету  та  за  рахунок інших надходжень

1.3 Людям  похилого  віку   та  інвалідам  різних   категорій  і  
груп

Щорічно 14 350 5000 З місцевого   бюджету  та  за  рахунок  інших  організацій  До Дня Перемоги, Міжнародного  дня  людей  
похилого  віку  та  Міжнародного  дня    інвалідів

1.4 Сім’ям, які   опинилися у   фінансовій  скруті Щорічно 10 1000 10000 З місцевого   бюджету  та  за  рахунок інших організацій

1.5 Жителям, які потребують лікування після 
оперативного втручання

Щорічно 20 500 10000 З місцевого бюджету.  

1.6 Надання одноразової цільової грошової допомоги 
сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції

Щорічно - 5 000 5 000 З місцевого бюджету.  

1.7 Надання одноразової цільової грошової допомоги 
пораненим учасникам антитерористичної операції та 
їх сім’ям

Щорічно 2 2000 4000 З місцевого бюджету.  

1.8 Надання одноразової цільової грошової допомоги  
учасникам бойових дій, ліквідаторам та потерпілим 
від Чорнобильської катастрофи та їх сім’ям

Щорічно 100 від 200 до
5000

180000 З місцевого бюджету.  

1.9 Надання одноразової цільової грошової допомоги  
жителям на поховання непрацюючих членів сім’ї

Щорічно 10 500 5000 З місцевого  бюджету

1.10 Надання щомісячної грошової допомоги 
реабілітованим особам

Щорічно 2 300 28 800 З місцевого  бюджету

1.11 Надання  одноразової  грошової  допомоги   на
лікування онкохворих та хворих на цукровий діабет

Щорічно 5 від 500 до
5000

25 000 З місцевого  бюджету

Всього  матеріальна допомога 272800

2. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА  ТА  ПОБУТОВА  ДОПОМОГА ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ І  ПРАЦІ, ОДИНОКИМ  НЕПРАЦЕЗДАТНИМ
 ГРОМАДЯНАМ І  ІНВАЛІДАМ. 



1 2 3 4 5 6 7
2.1 Направлення одиноких непрацездатних громадян та 

інвалідів в будинки-інтернати та Черкаський пансіонат  
ветеранів війни і праці

Упродовж
року, по
мірі над-
ходження

5 - - Сільська рада, управління  соціального захисту населення

2.2 Забезпечити  соціально-побутовим обслуговуванням вдома 
одиноких непрацездатних громадян та інвалідів

Упродовж 
року 70 - -

 Соціальні працівники

2.3 Забезпечення щорічних медичних оглядів одиноких та 
інвалідів, що обслуговуються соціальною службою

Упродовж 
року

70 - -  Медичні заклади на території сільської ради

2.4 Залучення  волонтерів із числа  пенсіонерів, молоді, 
школярів до  надання  практичної  допомоги в  
обслуговуванні  ветеранів та  інвалідів

Постійно 30 - -  Виконавчий комітет сільської ради

Всього:
3. НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ  ПОСЛУГ  ВІДПОВІДНО ЗАКОНУ УКРАЇНИ „ПРО  СОЦІАЛЬНІ  ПОСЛУГИ” 

3.1 Надання  соціальних  та  побутових  послуг  вдома  
ветеранам  війни  та  праці,  інвалідам, людям  похилого  
віку

Щорічно 90 - -  Соціальні працівники

Всього:
4.СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ОДИНОКИХ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ГРОМАДЯН ТА ІНВАЛІДІВ

4.1 Організація  шефства школи над  одинокими  та  
інвалідами  для  надання їм  соціально -  побутової  
допомоги

Упродовж 
року

40 - - ЗОШ,  сільська рада

4.2 Забезпечити  безперешкодний  доступ  людей з  
обмеженими  фізичними  можливостями  до  об’єктів  
житлового  і  громадського  призначення

Упродовж 
року

- - - З місцевого бюджету та  за  рахунок  коштів  інших  організацій, управління  соціального  захисту  населення.

4.3 Вручення  новорічних подарунків дітям - інвалідам Протягом 
року

10 - - З місцевого бюджету

5. КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН
5.1 Надання субвенції  для компенсації пільгового проїзду 

окремих категорій громадян
Протягом 
року

300 000   300
000

З місцевого бюджету

5.2 Надання компенсації пільгового проїзду окремих категорій 
громадян (для процедури гемодіалізу)

Протягом 
року

9 000 9 000 З місцевого бюджету

Всього:
309 000 309

000


	
	РІШЕННЯ
	2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, запобігання корупції, з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

