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Ініціатор розроблення
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Комплексна Програма соціального захисту населення
Борівської селищної територіальної громади на 20212025 роки
Грудень 2020 р.
Виконавчий комітет Борівської селищної ради
Виконавчий комітет Борівської селищної ради

Відповідальний виконавець Виконавчий комітет Борівської селищної ради
програми
Організації-співвиконавці Структурні підрозділи виконавчого комітету
Борівської селищної ради, підприємства, установи та
організації Борівської селищної ради
Мета програми
Реалізація державної політики у сфері соціального
захисту населення, підтримка найбільш вразливих
верств населення, вирішення першочергових питань
щодо соціального захисту населення на території
Борівської селищної ради
Строки виконання програми
Фінансування програми

Очікуванні результати
виконання

Контроль за виконанням
програми

2021 – 2025 роки
Фінансування Програми здійснюється за рахунок
коштів місцевого бюджету в межах фінансових
можливостей бюджету Борівської селищної ради із
залученням інших джерел фінансування не
заборонених законодавством
Забезпечення реалізації політики соціального захисту
населення та всебічної підтримки соціально вразливих
верств населення, часткове вирішення їх проблемних
соціальних питань
Виконавчий комітет Борівської селищної ради
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1. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма
Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину
гарантований Конституцією України.
Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка
ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості
життя. Об’єкти соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут.
На території Борівської селищної територіальної громади проживає
близько 6300 осіб пенсійного віку, на яких поширюється дія Закону України
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», 231 сім’я, які отримують державну соціальну
допомогу як малозабезпечені, 66 сімей, які виховують дитину (дітей) з
інвалідністю, 55 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які
перебувають у сім'ях опікунів-піклувальників та прийомних сім'ях, 27 сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, 148 багатодітних сімей (в них 484
дітей), соціальні гарантії яких встановлені Законами України «Про допомогу
сім'ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про
державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітямінвалідам», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про
протидію торгівлі людьми», «Про запобігання та протидію домашньому
насильству», «Про охорону дитинства», «Про поховання та похоронну справу»,
«Про автомобільний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальні послуги»,
постановами Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. №417 «Про
затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі
людьми», від 11.04.2018 р. №273 «Про затвердження Державної соціальної
програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», від 29
квітня 2004 р. № 558 «Про затвердження порядку призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», від 23 вересня
2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», від
12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
визначення
програм
(проектів,
заходів),
розроблених
інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка», від 14.02.2018 р. № 156 «Деякі питання надання
фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», іншими
нормативно-правовими актами.
Економічне становище сім’ї залежить не лише від розміру доходів, а й від
її соціально-демографічного складу – кількості дітей, працюючих та утриманців,
віку членів сім’ї, їх професійного рівня. Найбільш уразливими є сім’ї, які
виховують дітей, особливо багатодітні та неповні сім’ї. Також додаткової
підтримки потребують пільгові категорії громадян.
Одним із видів соціальної підтримки мешканців Борівської селищної
територіальної громади, які за станом здоров’я або внаслідок незалежних від них
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причин опинилися в скрутній життєвій ситуації (пожежі, стихійного лиха, інші
непередбачені обставини техногенного або природного характеру), є надання
адресної одноразової грошової допомоги.
Крім того, актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі
інститутів громадського суспільства в житті Борівської селищної територіальної
громади та держави, вдосконаленням системи фінансової підтримки
громадських об’єднань соціального спрямування, які беруть участь у
конкурсному відборі проєктів та заходів, спрямованих на реалізацію програм
різних рівнів, підвищення їх ролі та авторитету щодо участі у громадському
житті Борівської селищної територіальної громади.
Таким чином, всі верстви населення потребують соціального захисту та
підтримки.
2. Мета програми
Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення,
підтримка найбільш вразливих верств населення, вирішення першочергових
питань щодо соціального захисту населення на території Борівської селищної
територіальної громади.
3. Основні завдання Програми
Для досягнення мети необхідно виконати такі основні завдання:
- забезпечити адресність надання матеріальної грошової допомоги найбільш
незахищеним верствам населення;
- залучити інститути громадянського суспільства до участі у конкурсі
соціальних проєктів;
- забезпечити виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з
багатодітної сім’ї;
- забезпечити виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги та компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з
догляду на непрофесійній основі;
- забезпечення перевезень пільгового контингенту залізничним транспортом
та автомобільним транспортом загального користування;
- забезпечення надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян
згідно чинного законодавства;
- забезпечення поховання знайдених невпізнаних трупів, громадян, від
поховання яких відмовилися рідні, осіб без певного місця проживання, померлих
одиноких громадян, які мешкали на території Борівської селищної
територіальної громади.
4. Шляхи і засоби вирішення проблеми, обсяги, джерела фінансування та
строки виконання Програми
Вирішити вищезазначені проблеми передбачається шляхом розроблення
заходів дієвої адресної підтримки:
- сімей, які опинилися у скрутній життєвій ситуації;
- із фінансування виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з
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багатодітної сім’ї;
- із фінансування програм (проєктів, заходів) інститутів громадського
суспільства на конкурсній основі;
- із відшкодування перевізникам їх втрат від перевезення пільгових
категорій громадян;
- із своєчасної виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги та компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з
догляду на непрофесійній основі;
- із поховання знайдених невпізнаних трупів, громадян, від поховання яких
відмовилися рідні, осіб без певного місця проживання, померлих одиноких
громадян, які мешкали на території Борівської селищної територіальної громади,
і не отримували пенсію та соціальні виплати, що дають право на отримання
допомоги на поховання в Пенсійному фонді України або Управлінні соціального
захисту населення.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету
в межах фінансових можливостей бюджету Борівської селищної ради із
залученням інших джерел фінансування не заборонених законодавством.
Фінансова складова Програми може бути змінена шляхом внесення змін до
Програми або перерозподілу коштів у межах Програми.
Програму передбачено реалізувати за 5 років, у період з 2021 року по 2025
рік включно.
Розробник залишає за собою право вносити зміни та доповнення з
урахуванням прийнятих нормативних актів.
5. Очікувані результати від реалізації Програми
Реалізація Програми дозволить:
- матеріально підтримати найбільш незахищені верстви населення;
- забезпечити розвиток громадянського суспільства;
- забезпечити соціальними гарантіями багатодітні родини;
- забезпечити своєчасні виплати фізичним особам, які надають соціальні
послуги та компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з
догляду на непрофесійній основі;
- забезпечити перевезення пільгового контингенту залізничним та
автомобільним транспортом загального користування;
- забезпечити надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян
згідно чинного законодавства;
- забезпечення поховання знайдених невпізнаних трупів, громадян, від
поховання яких відмовилися рідні, осіб без певного місця проживання, померлих
одиноких громадян, які мешкали на території Борівської селищної
територіальної громади і не отримували пенсію та соціальні виплати, що дають
право на отримання допомоги на поховання в Пенсійному фонді України або
Управлінні соціального захисту населення.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий
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комітет Борівської селищної ради.
7. Прикінцеві положення
Головним розпорядником коштів і виконавцем даної Програми виступає
Борівська селищна рада.
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Заходи
комплексної Програми соціального захисту населення Борівської
селищної територіальної громади на 2021-2025 роки та орієнтовні обсяги
фінансування
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заходи Програми
2
Забезпечення
своєчасної
виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні
послуги, згідно Постанови
Кабінету Міністрів України від
29.04.2004
№558
«Про
затвердження
Порядку
призначення
і
виплати
компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги»
Забезпечення
своєчасної
виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні
послуги
з
догляду
на
непрофесійній основі, згідно
умов
Постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
23.09.2020
№859
«Деякі
питання призначення і виплати
компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги з
догляду
на
непрофесійній
основі»
Надання пільг:
3.1
Окремим
категоріям
громадян, які мають право на
безоплатний
проїзд
автомобільним
транспортом
загального користування на
приміських маршрутах
3.2
Окремим
категоріям
громадян, які мають право на
безоплатний
проїзд
залізничним транспортом
3.3. Надання пільг населенню з
послуг
зв'язку
та
інших
передбачених законодавством
пільг
Виготовлення
бланків
посвідчень батьків багатодітної
сім’ї та дитини з багатодітної
сім’ї
Відшкодування
вартості
проїзду окремим категоріям
громадян
автомобільним
транспортом на міжміських
автобусних
маршрутах
загального користування за
рахунок
коштів
місцевого
бюджету
Використання
фінансової
підтримки,
виділеної
з

Строки
виконання
3

Орієнтовані обсяги фінансування за рахунок коштів
місцевого бюджету( тис. грн.)
2021
2022
2023
2024
2025
4
5
6
7
8

2021-2025

20,0

25,0

30,0

30,0

35,0

2021-2025

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2021-2025

400,0

450,0

500,0

550,0

600,0

2021-2025

270,0

300,0

350,0

400,0

450,0

2021-2025

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2021-2025

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

2021-2025

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2021-2025

50,0

100,0

150,0

200,0

300,0
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7.

8.

місцевого бюджету інститутам
громадянського
суспільства
соціального спрямування та
проведення
конкурсів
із
визначення програм (проєктів,
заходів)
Виплата матеріальної допомоги
малозабезпеченим
верствам
населення, які зареєстровані і
фактично
проживають
на
території Борівської селищної
територіальної громади, що
опинилися в скрутних життєвих
обставинах
Забезпечення заходів щодо
організації
поховання
знайдених невпізнаних трупів,
громадян, від поховання яких
відмовилися рідні, осіб без
певного місця проживання,
померлих одиноких громадян,
які мешкали на території
Борівської
селищної
територіальної громади і не
отримували пенсію та соціальні
виплати, що дають право на
отримання
допомоги
на
поховання в Пенсійному фонді
України
або
Управлінні
соціального захисту населення
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