МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 4 грудня 2014 року

№ 381

м. Мала Виска

Про затвердження районної програми
соціального захисту малозабезпечених
верств населення на 2015 рік
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект Програми
соціального захисту малозабезпечених верств населення на 2015 рік,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму
соціального захисту малозабезпечених верств
населення у Маловисківському районі на 2015 рік (далі – Програма), додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань охорони здоров’я, соціального захисту, соціального забезпечення населення, освіти,
культури, спорту молодіжної політики та у справах сім’ї.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
4 грудня 2014 №381

ПРОГРАМА
соціального захисту малозабезпечених верств населення
Маловисківського району на 2015 рік

м.Мала Виска

І. Загальні положення
Станом на 1 листопада 2014 року на території Маловисківського району проживає 1265
малозабезпечених сімей та 11342 осіб пільгових категорій, які потребують соціального захисту
та підтримки з боку державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 397 осіб збільшилась кількість
малозабезпечених громадян, на 444 особи зменшилась кількість осіб пільгової категорії (868
малозабезпечених та 11786 особи пільгових категорій в 2014 році).
До вищевказаних громадян належать особи, які є ветеранами Великої Вітчизняної війни,
діти війни, інваліди загального захворювання, інваліди дитинства та діти-інваліди, ветерани
праці, багатодітні сім»ї, одинокі матері тощо.
Необхідність прийняття Програми виникла у зв»язку з тим, що питання соціального
захисту населення є пріоритетним напрямком діяльності нашої держави та з метою подальшого
поліпшення стану соціального захисту населення району, всебічне охоплення турботою
громадян зазначених категорій, забезпечення їх прав на соціальний захист, надання їм
матеріальної допомоги.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Соціальний захист населення на території Маловисківського району у 2015 році має
забезпечити соціальні гарантії, встановлені Конституцією України, та ґрунтується на реалізації
Законів України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про дітей
війни», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», «Про державні
допомоги сім»ям з дітьми».
Виконання Програми забезпечить вирішення однієї із найгостріших проблем соціальноекономічного характеру – зниження рівня бідності, шляхом поглиблення адресності та
забезпечення матеріальної підтримки малозабезпечених громадян громадян, ветеранів Великої
Вітчизняної війни, осіб, які втратили працездатність, сімей з дітьми, пенсіонерів, осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
Головними завданнями Програми буде :
•
надання матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни з нагоди Дня
Перемоги, Дня ветерана та Міжнародного дня осіб похилого віку, Міжнародного
дня інвалідів;
•
адресна допомога найбільш вразливим верствам населення;
•
надання фінансової підтримки інвалідам по зору на оплату комунальних послуг;
•
надання особам з обмеженими фізичними можливостями послуг з доступу до
телефонного зв»язку глобальної інформаційної системи Інтернет на пільгових
засадах;
•
адресна допомога найбільш вразливим верствам населення, в тому числі
громадянам, які прибувають з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а
також переселенців з районів проходження бойових дій.
ІІІ. Заходи щодо реалізації Програми
1. Передбачити в районному бюджеті на 2015 рік видатки на загальну суму 35 000 грн.,
для надання одноразової матеріальної допомоги, згідно поданих на ім.»я голови
райдержадміністрації заяв, малозабезпеченим громадянам району, для вирішення соціально–
побутових питань. Поштовий збір 500 грн., всього на загальну суму 35 500 грн..
Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації,
Протягом року
2.Надати матеріальну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги –
29 000 грн. (58 особам по 500 гривень кожному) та 5 000 грн. для проведення заходів до 9
Травня, малозабезпеченим громадянам, в тому числі пенсіонерам, ветеранам праці до
Міжнародного дня осіб похилого віку – 15000 грн. (75 особам по 200 гривень кожному), та 3000
грн. для проведення заходів , інвалідам різних категорій до Міжнародного дня інвалідів – 30000
грн. (100 особам по 300 гривень кожному), та 3000 грн. для проведення заходів, всього – 85 000
грн. Поштовий збір 1 000 грн., всього на загальну суму 86 000 грн.
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
Квітень, вересень, листопад 2015 року
3. За рахунок коштів районного бюджету забезпечити виплату щомісячної стипендії
інвалідам війни та учасникам бойових дій яким виповнилося 90 років і більше (15 особам по 300
гривень щомісяця), всього 44 400 грн., згідно додатків 2 та 3. Поштовий збір 566 грн., всього на
загальну суму 44 966 грн.
Управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Протягом року
4. Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на
виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 28.11.2011 року передбачити
кошти інвалідам загального захворювання та з дитинства по зору з оплати за користування
комунальними послугами , квартирну плату , послуги телефонного зв»язку та інші послуги по
200 грн. на квартал кожному інваліду. Всього 19 інвалідам на загальну суму 15 200 грн. згідно
додатку 4. Поштовий збір 200 грн., всього на загальну суму 15 400 грн.
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
Щокварталу
5. На виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації
Конвенції про права інвалідів» передбачити кошти на оплату користування послуг до
телефонного зв»язку глобальної інформаційної системи Інтернет на пільгових засадах інвалідам
1 групи , які пересуваються на інвалідних візках (12 особам по 100 грн. ) на загальну суму
14400 грн. згідно додатку № 5. Поштовий збір 168 грн. Всього 14568 грн.
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
Протягом року
6. Передбачити кошти у сумі 100000 грн за рахунок коштів районного бюджету для
надання адресної допомоги на соціально-побутові потреби громадянам, які прибувають з
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також переселенців з районів проходження
бойових дій в розмірі 1000 грн. на сім»ю.
ІV.Фінансове забезпечення реалізації Програми
Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету – на
загальну суму 296434 грн.

V. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми забезпечить поліпшення стану захищеності малозабезпечених
категорій населення району, а також громадян, які прибувають з Автономної Республіки Крим
та м. Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових дій.
VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Основними напрямками контролю за реалізацією Програми є щоквартальна звітність
управління соціального захисту населення районної державної адміністрації фінансовому
управлінню райдержадміністрації та висвітлення ходу її реалізації в засобах масової інформації.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до програми соціального захисту
малозабезпечених верств населення
Маловисківського району на 2015 рік

ПАСПОРТ
програми соціального захисту малозабезпечених верств
населення Маловисківського району у 2015році
Рішення районної ради від 04.12.2014 року
№ 381
2 Ініціатор розроблення програми
Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
3
Дата, номер і назва розпорядження Розпорядження голови райдержадміністрації
голови
райдержадміністрації
про «Про районну програму соціального захисту
розроблення Програми
малозабезпечених
верств
населення
Маловисківського району на 2015 рік» від 20.11.
2014 року № 429-р
4 Розробник Програми
Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
5 Співрозробники Програми
6 Відповідальний виконавець Програми
Заступник начальника управління І.В.Гальченко
7 Учасники Програми
8 Терміни реалізації Програми
01.01.2015 - 31.12.2015 року
8.1 Етапи виконання Програми ( для
довгострокових програм)
9 Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
10 Загальний обсяг фінансових ресурсів
необхідний для реалізації Програми,
296434
усього, у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
296434
1

11

Програма затверджена:

кошти міського, селищного та
сільських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
Програми

Районний бюджет

Додаток 3
до районної програми соціального захисту
малозабезпечених верств населення
Маловисківського району на 2015 рік
Дані про чисельність інвалідів війни та учасників бойових дій, яким виповнилося 90 років
і більше станом на 1листопада 2014 року та які досягнуть 90-річного віку в 2015 році
№
Прізвище, ім’я, по-батькові,
п/п
1
Панасенко Валентин Панасович
2
Радзівілов Іван Павлович

Дата народження

Місце проживання

08.07.1920
10.09.1925

вул. Ленінградська, 26, м. Мала Виска, 26200
вул..Космонавтів, 17, м. Мала Виска

Статус ветерана
війни
Інвалід війни ІІ гр.
Учасник б/дій

3

Сергеев Гаврило Йосипович

01.07.1920

с. Березівка, 26222

Інвалід війни ІІ гр.

4

Переуда Леонід Прохорович

10.10.1922

с. Оникієве, 26045

Інвалід війни ІІ гр.

5

Погребняк Іван Маркович

11.08.1922

вул. Ленінградська,24 м. Мала Виска, 26200

Інвалід війни ІІ гр.

6

Гончаров Василь Антонович

20.02.1925

вул. Геологів, 56, кв.16, смт. Смоліне

Учасник б/дій

7

Ковальов Олексій Васильович

01.09.1922

с. Леніно-Ульяновка, 26229

Учасник б/дій

8

Панов Іван Михайлович

13.03.1923

с. Велика Виска, 26241

Інвалід війни ІІ гр.

9

Матвійчук Олексій Федорович

14.03.1923

пров. Заводський, 22, м. Мала Виска, 26200

Учасник б/дій

10

Гнибіденко Віктор Тихонович

21.04.1923

Інвалід війни ІІ гр.

11

Дяченко Петро Григорович

30.05.1923

вул. Червоноармійська, 17, м. Мала Виска,
26200
вул. Комсомольська, 2, с. Хмельове, 26225

12

02.10.1925

вул. Дачна18, с. Злинка

Учасник б/дій

13

Максименко Стефан
Лаврентійович
Подставкіна Зінаїда Федорівна

04.02.1925

вул. Щорса,10, с.Паліївка

Інвалід війни І гр.

14

Черненко Микола Тимофійович

22.05.1925

вул. Берегова, 5, с.Хмельове

Інвалід війни ІІ гр.

15

Бойко Микола Данилович

10.10.1925

вул. Пархоменко, 48, м. Мала Виска

Інвалід війни ІІ гр.

Учасник б/дій

Додаток 6
до програми соціального захисту
малозабезпечених верств населення
Маловисківського району на 2015 рік
Напрями реалізації та заходи районної програми
соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківського району у 2015 році»
№
з
/
п

Назва
напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)

1
2
1 Надання
. матеріальної
допомоги
ветеранам ВВв з
нагоди
Дня
Перемоги,
Дня
ветерана
та
Міжнародного дня
осіб
похилого
віку,
Міжнародного дня
інвалідів;
адресна допомога
найбільш
вразливим
верствам
населення, а саме
малозабезпеченим
сім»ям;

Перелік заходів Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

3
4
5
Передбачити в районному бюджеті на 2015 рік 01.01.2015 по Управління
видатки на загальну суму 35 500 грн., для 31.12.2015
соціального
надання одноразової матеріальної допомоги, року
захисту
згідно
поданих
на
ім.»я
голови
населення
райдержадміністрації заяв, малозабезпеченим
Маловисківськ
громадянам району, для вирішення соціально–
ої
побутових питань.
райдержадміні
Надати матеріальну допомогу ветеранам
страції,
Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги –
29 000 грн. (58 особам по 500 гривень кожному)
та 5000 грн. для проведення заходів до 9
Травня, малозабезпеченим громадянам, в тому
числі пенсіонерам, ветеранам праці
до
Міжнародного дня осіб похилого віку
–
15000грн. (75 особам по 200 гривень кожному),
) та 3000 грн. для проведення заходів, інвалідам
різних категорій до Міжнародного дня інвалідів
– 20 000грн. (100 особам по 300 гривень
кожному), та 3000 грн. для проведення заходів

Джерела
Орієнтован
фінансува і обсяги
ння
фінансуван
ня
(вартість)
грн..
6
7
Районний
бюджет

296434 грн.

Очікуван
ий
результат

8
Реалізація
Програми
забезпечи
ть
поліпшен
ня стану
захищено
сті
малозабез
печених
категорій
населення
району.

– всього 86 000 грн.
За рахунок коштів районного бюджету
забезпечити
виплату щомісячної стипендії
ветеранам війни яким виповнилося 90 років., на
загальну суму 44 966 грн.
Передбачити кошти
інвалідам
загального захворювання та з дитинства по зору
з оплати за користування комунальними
послугами , квартирну плату ,
послуги
телефонного зв»язку та інші послуги по 200 грн.
на квартал кожному інваліду. Всього 19
інвалідам на загальну суму 15 400 грн.
передбачити
кошти
на
оплату
користування послуг до телефонного зв»язку
,глобальної інформаційної системи Інтернет на
пільгових засадах інвалідам 1 групи , які
пересуваються на інвалідних візках (12 особам
по 100 грн. ) на загальну суму 14568 грн.
За рахунок коштів районного бюджету
забезпечити надання адресної допомоги на
соціально-побутові потреби громадянам, які
прибувають з Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, а також переселенців з районів
проходження бойових дій в межах
1000
гривень на сім»ю на загальну суму 100000 грн.

Додаток 5
до районної програми соціального захисту
малозабезпечених верств населення
Маловисківського району на 2015 рік
Данні про чисельність інвалідів І групи , які користуються мережею Інтернет
та пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Прізвище, ім’я, по – батькові
Колесник Катерина Леонідівна
Михайлик Анатолій Борисович
Луньов Сергій Миколайович
Бурковський Сергій Дмитрович
Сибірцев Сергій Васильович
Миценко Микола Васильович
Самарський Сергій Петрович
Дьячков Руслан Миколайович
Науменко Людмила Анатоліївна
Качур Андрій Юрійович
Подиряко Михайло Миколайович
Мироненко Валентина Петрівна

Дата
народження
24.04.1992
13.03.1967
15.03.1973
11.05.1963
26.06.1960
04.11.1932
22.07.1981
16.11.1985
16.02.1984
24.08.1993
02.07.1967
02.07.1967

Місце проживання

Статус особи

вул. Ленінградська, 22, м. Мала Виска
с. Хмельове
с. Велика Виска
с. Кіровка
вул.. Суворова, 48, м. Мала Виска
вул.. Ватутіна, 45, м. Мала Виска
вул. Жовтнева,141, кв.1, м. Мала Виска
пров. Береговий, 12, м. Мала Виска
пров. Привокзальний, 48, с. Злинка
вул. Жовтнева, 143, кв.2, м. Мала Виска
вул. Казакова, 8, кв. 116, смт. Смоліне
с.Мануйлівка

Інвалід І групи
Інвалід І групи
Інвалід І групи
Інвалід І групи
Інвалід І групи
Інвалід І групи
Інвалід І групи
Інвалід І групи
Інвалід І групи
Інвалід І групи
Інвалід І групи
Інвалід І групи

Додаток 4
до районної програми соціального захисту
малозабезпечених верств населення
Маловисківського району на 2015 рік

Данні про інвалідів по зору яким відповідно до районної програми виплачується компенсація
на житлово-комунальні послуги
№

Прізвище, ім’я, по батькові

1
2
3
4

Садовник Віктор Васильович
Ковальов Євгеній Тимофійович
Сілімов Ігор Адікович
Бодя Іван Костянтинович

Рік
народження
1943
1936
1979
1953

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Іванова Зінаїда Федорівна
Скляренко Анатолій Андрійович
Кожемяченко Алевтина Петрівна
Аніщенко Сергій Олексійович
Гаврилов Андрій Миколайович
Турків Тарас Михайлович
Шпаковська Тамара Олександрівна
Дударєв Руслан Васильович
Германов Василь Семенович
Чуйко Борис Кіндратович
Руденко Юрій Володимирович
Тининика Микола Володимирович
Балан Володимир Андрійович
Шалагін Микола Володимирович
Тучкова Надія Никифорівна

1953
1949
1949
1962
1927
1955
1949
1951
1938
1925
1968
1954
1949
1984
1935

Адреса
вул. Коротченка, 32, м.Мала Виска, 26200
с. Злинка, 26232
вул. 40 років Жовтня, м.Мала Виска, 26200
вул. 50 річчя Жовтня, 13, с. Новогригорівка,
26227
вул. Кондратюка, 30 кв. 2, м. Мала Виска, 26200
вул. Леніна, 104, м. Мала Виска, 26200
вул. Гоголя, 35, м. Мала Виска, 26200
вул. Промислова, 8/23, м. Мала Виска, 26200
с. Новокрасне, 26045
вул. Кондратюка, 30 кв.17, м. Мала Виска, 26200
вул. Мічуріна, 17, с. Паліївка, 26046
вул. Козакова, 5 кв. 27, смт. Смоліне, 26223
вул. Першотравнева, 48, с. Олександрівка, 26247
с. Лозуватка, 26230
вул. Казакова 9, кв. 48, смт. Смоліне, 26223
с. Мар»янівка, 26045
вул. Шевченка, 7 кв. 53, м. Мала Виска, 26200
с. Лозуватка, 26230
вул. Прибережна,37, смт. Смоліне, 26223

Група
інвалідності
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група
І група

Додаток 2
до районної програми соціального захисту
малозабезпечених верств населення
Маловисківського району на 2015 рік
Розрахунок коштів необхідних для виплати стипендії ветеранам ,
яким виповнилося 90 років і більше
Місяці
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Поштовий збір
Всього

Сума виплати, кількість
9 чол х300= 2700
11 чол х300=3300
11 чол х300=3300
11 чол х300=3300
12 чол х300=3600
12 чол х300=3600
12 чол х300=3600
12 чол х300=3600
13 чол х300=3900
15 ол х300=4500
15 ол х300=4500
15 ол х300=4500

Загальна сума
2700
3300
3300
3300
3600
3600
3600
3600
3900
4500
4500
4500
566
44 966

