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УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 

   24 грудня 2020 року                              3 сесія 8 скликання

Про затвердження Програми соціального захисту населення 
Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік

     Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  «Про соціальні  послуги»,  «Про державні  соціальні  стандарти  та
державні соціальні гарантії», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
основні  засади  соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян
похилого  віку  в  Україні»,  «Про  соціальний  захист  дітей  війни»,  з  метою
здійснення  заходів,  спрямованих на  посилення  турботи  про дітей-сиріт  та
дітей позбавлених батьківського піклування, ветеранів війни та праці, осіб з
інвалідністю,  людей  похилого  віку,  задоволення  їх  життєвих  потреб  та
повсякденних  запитів,  надання  соціальної  підтримки  та  матеріальної
допомоги іншим малозабезпеченим категоріям населення, сільська рада
              ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  «Програму  соціального  захисту  населення  Лука-
Мелешківської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2021  рік»  (у  новій
редакції додається).

2.  Затвердити  «Порядок  використання  коштів  на  виконання  «Програми
соціального захисту населення Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної
громади на 2021 рік»(у новій редакції додається).

3.  Видатки  на  реалізацію  Програми  проводити  в  межах  асигнувань,
передбачених у бюджеті сільської територіальної громади на 2021 рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціального  захисту  населення
(Горчиця Л.М.).

Сільський голова                                                 Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1
до рішення 3 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№      від 24.12.2020 року

П Р О Г Р А М А  
соціального захисту населення Лука-Мелешківської

 об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

                                                    Паспорт 
програми соціального захисту населення Лука-Мелешківської

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

1. Ініціатор розроблення Програми:  Лука-Мелешківська сільська 
рада. 

2. Розробник Програми: Лука-Мелешківська сільська рада, відділ 
освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради.

3. Термін реалізації Програми: 1 рік.
4. Етапи реалізації Програми: 2021 рік.
5. Обсяг фінансування Програми:             тис.грн. 

                                           І.Загальна частина
  Соціальний  захист  та  гідний  рівень  життя  кожному  громадянину

гарантований Конституцією України. Але враховуючи те, що на сьогодні
соціально-економічна ситуація в країні  є  нестабільною, велика кількість
інвалідів, ветеранів війни і праці, пенсіонерів, інших незахищених верств
населення опиняється за межею бідності. 

З  кожним роком категорія  соціально незахищених верств населення
ОТГ  має тенденцію до збільшення, а тому для соціальної підтримки та
захисту  громадян,  які  проживають  на  території  Лука-Мелешківської
об'єднаної  територіальної  громади  необхідне  виділення  бюджетних
коштів.

  Програму  соціального  захисту  населення  Лука-Мелешківської
об'єднаної  територіальної  громади  на  2021  рік  розроблено  на  основі
результатів аналізу законодавства України в соціальній сфері та досвіду
реалізації сільських програм соціального захисту населення в попередніх
та поточному роках. 

  Законодавчими  підставами  для  затвердження  Програми  є  Закони
України:  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  соціальні
послуги»,  «Про  державні  соціальні  стандарти  та  державні  соціальні
гарантії», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про
статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту»,  «Про  основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні», «Про соціальний захист дітей війни»,  Бюджетний кодекс
України, інші нормативні акти. 

  Для  забезпечення  реалізації  Програми  передбачається  виділення
коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету. 



ІІ. Мета та основні завдання Програми
 Метою Програми є реалізація державної політики у сфері соціального

захисту  населення,  яке  проживає  на  території  Лука-Мелешківської
об'єднаної  територіальної  громади:  підвищення  життєвого  рівня
малозабезпечених  громадян,  інвалідів,  одиноких  пенсіонерів,  осіб,  які
потрапили  в  складне  життєве  та  матеріальне  становище  внаслідок
стихійного  лиха,  пожежі,  погіршення  стану  здоров’я,  забезпечення
соціального захисту громадян - учасників АТО, ліквідації аварії на ЧАЕС,
бойових дій на території інших держав, сприяння у задоволенні соціальних
потреб  сімей,  дітей  та  молоді,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах шляхом надання цільової допомоги та соціальної підтримки.  

 Основними завданнями програми є:
 створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш

вразливим верствам населення;
 соціальна підтримка ветеранів війни, праці, постраждалих внаслідок

Чорнобильської  катастрофи,  учасників  АТО, бойових  дій,  одиноких
громадян похилого віку;

  соціальна  підтримка  інвалідів  та  сімей,  які  опинилися  у  важких
життєвих обставинах; 

 надання допомоги громадянам,  які  постраждали внаслідок пожежі,
стихійного лиха чи надзвичайних ситуацій;

 виявлення,  облік,  неблагополучних  сімей,  надання  їм  комплексної
допомоги;

 розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування  (усиновлення,  опіки, піклування,
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу).

ІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми
та  очікувані результати

Фінансування  заходів  Програми  планується  здійснювати  за  рахунок
коштів  бюджету Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади,
субвенцій  з  інших  бюджетів,  інших  джерел  не  заборонених  чинним
законодавством.

Загальний обсяг фінансування Програми на 2021 рік становить
3385,0 тис. грн., у тому числі на виконання наступних заходів:

Найменування заходів Обсяг
фінансування на

виконання
заходів, тис.грн.

Надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим
громадянам
Надання  грошової  допомоги  громадянам,  які  постраждали
внаслідок  пожежі,  стихійного  лиха  чи  надзвичайних
ситуацій
Надання одноразової грошової допомоги особам, які брали
участь в зоні АТО



Надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам  на
лікування
Надання допомоги сім'ям на поховання осіб працездатного
віку
Надання матеріальної допомоги членам сімей на поховання
померлих  учасників  бойових  дій,  осіб  з  інвалідністю
внаслідок  війни,  учасників  ліквідації  аварії  на  ЧАЕС,
виготовлення та встановлення їм надгробних споруд(дошок)
(мат.допомога 1 особі- __________ тис. грн.)
Надання  допомоги  громадянам  на  підключення  житлових
будинків  та  квартир  до  мереж   водопостачання  і
водовідведення, газопостачання, електропостачання 
Сприяння  здійсненню  оформлення  права  власності  на
нерухоме майно, що залишилось у спадок дітям-сиротам та
дітям які опинились у складних життєвих обставинах
Надання допомоги ветеранам війни і праці, людям похилого
віку в ремонті житла, забезпеченні твердим паливом 
Надання  адресної  матеріальної  допомоги  для  відзначення
пам’ятних  дат  (дня  Примирення,  роковин  Афганістану  та
Чорнобильської катастрофи) 
- особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових
дій та вдовам до Дня Примирення

- учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до дня роковин аварії 
- учасникам бойових дій на території інших держав до дня 
відзначення виведення військ з Афганістану 
Відзначення ювілейних дат довгожителів (90-, 95-, 100- 
річчя) 
Забезпечення пільгового проїзду окремих категорій 
населення на приміських маршрутах загального 
користування 
Компенсація фізичним особам, що надають соціальні 
послуги громадянам, які за станом здоров’я не здатні до 
самообслуговування
Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування 
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи І категорії
Відшкодування витрат за надання пільг на медичне 
обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи
Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування 
осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та 
дитинства
Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування із 
застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників 
Революції Гідності та учасників АТО
Оздоровлення в дитячих таборах дітей пільгових категорій 
населення 
Здійснення заходів із професійної адаптації учасників АТО
Оплата послуг електрозв’язку для пільгових категорій 
населення
Компенсаційні виплати інвалідам на транспортне 



обслуговування,   бензин, ремонт та технічне 
обслуговування автомобілів
Компенсація вартості ритуальних послуг на поховання 
учасників бойових дій

ІV. Очікувані результати виконання Програми
В результаті реалізації Програми очікується: 
- зменшення  негативного  впливу  економічних  процесів,  що

відбуваються в суспільстві, на рівень життя мешканців об'єднаної громади;
- реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення

та надання додаткових соціальних послуг вразливим та малозабезпеченим
верствам населення.

Методи реалізації та контроль за виконанням Програми
Бюджетні призначення на виконання Програми затверджуються сесією

сільської ради.
Контроль  за  станом  реалізації  Програми  здійснює  постійна  комісія

сільської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

 

Секретар ради                                                      Оксана ШЕВАНЮК



Додаток 2
до рішення 3 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№      від 24.12.2020 року

Порядок використання коштів на реалізацію заходів з виконання
Програми соціального захисту населення Лука-Мелешківської

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 
Підставою  для  розгляду  питання  щодо  надання  одноразової

матеріальної допомоги є заява громадянина та поданий пакет документів.
Одноразова допомога надається сім’ї  або особі  не частіше одного разу на
календарний  рік.  До  членів  сім’ї  відносяться  особи,  які  спільно
проживають,  пов’язані  спільним  побутом,  мають  взаємні  права  та
обов’язки. Розмір одноразової матеріальної допомоги залежить від рівня
забезпеченості  сім’ї  та  надзвичайних обставин,  які  склалися у заявника.
Протокол  комісії  з  питань  надання  матеріальної  допомоги  при
виконавчому  комітеті  підписується  головою  та  секретарем  комісії  та
надається  керуючому  справами  (секретарю)  виконавчого  комітету
сільської  ради  для  підготовки  проекту  рішення  про  надання  допомоги.
Видатки на виплату допомоги здійснюються згідно  рішення виконавчого
комітету сільської ради в межах асигнувань, передбачених в бюджеті.

1. Одноразова грошова допомога малозабезпеченим громадянам.
Документи, які необхідно подати:
- особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище,

ім’я, по-батькові заявника, його адреса, телефон та мотиви звернення;
- копія паспорта або іншого документу, що посвідчує особу;
- копія ідентифікаційного коду;
- акт  обстеження матеріально-побутових умов,  складений депутатом

сільської ради та завірений в установленому порядку;
- інші  документи,  які  підтверджують  необхідність  звернення  для

отримання матеріальної допомоги. 
Допомога надається в розмірі від ____ до _____ грн.
2. Грошова допомога громадянам, які постраждали внаслідок пожежі,

стихійного лиха чи надзвичайних ситуацій.
Термін  подачі  заяви:  протягом  3-х  днів  після  виникнення  пожежі,

стихійного лиха чи надзвичайної ситуації
- Документи, які необхідно подати:
- особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище,

ім’я, по-батькові заявника, його адреса, телефон та мотиви звернення;
- копія паспорта або іншого документу, що посвідчує особу;
- копія ідентифікаційного коду;
- акт обстеження наслідків пожежі, стихійного лиха чи надзвичайної

ситуації,  складений  комісією  сільської  ради  спільно  з  депутатом  та
завірений в установленому порядку;

- копія акту, який підтверджує наслідки пожежі, стихійного лиха чи
надзвичайних ситуацій.



Допомога надається в розмірі від _____ до ______грн.
3. Одноразова грошова допомога особам, які брали участь в зоні АТО.
Документи, які необхідно подати:
- особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище,

ім’я, по-батькові заявника, його адреса, телефон та мотиви звернення;
- копія паспорта або іншого документу, що посвідчує особу;
- копія ідентифікаційного коду;
- копія документу, що підтверджує участь в АТО.
Допомога надається в розмірі від ______ до ________грн.
4. Одноразова  грошова  допомога  важкохворим  громадянам  на

лікування.
         Документи, які необхідно подати:
- особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище,

ім’я, по-батькові заявника, його адреса, телефон та мотиви звернення;
- копія паспорта або іншого документу, що посвідчує особу;
- копія ідентифікаційного коду;
- довідка  з  лікувального  закладу  про  стан  здоров’я  (необхідність  в

лікуванні чи операції);
- інші  документи,  які  підтверджують  необхідність  звернення  для

отримання матеріальної допомоги (квитанції про придбання ліків тощо). 
Допомога надається в розмірі від ______ до _________грн.
5. Допомога сім’ям на поховання осіб працездатного віку.
Документи, які необхідно подати:
- заява  від  родича  померлого,  в  якій  вказується  прізвище,  ім’я,  по-

батькові  заявника,  його  адреса,  телефон  про  надання  матеріальної
допомоги на поховання;

- копія  паспорта  або іншого документу,  що посвідчує особу родича
померлого;

- копія ідентифікаційного коду родича померлого;
- копія свідоцтва про смерть особи працездатного віку;
- довідка про смерть особи працездатного віку;
- довідка  про  те,  що  померла  особа  не  стояла  на  обліку  в  центрі

зайнятості.
Допомога надається в розмірі від ________ до_________ грн.
6. Матеріальна допомога членам сімей на поховання, на виготовлення

та встановлення надгробних споруд(дошок) померлим учасникам бойових
дій, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та учасникам АТО.

Документи, які необхідно подати:
- заява  від  родича  померлого,  в  якій  вказується  прізвище,  ім’я,  по-

батькові заявника, його адреса, телефон та мотиви звернення;
- копія  паспорта  або іншого документу,  що посвідчує особу родича

померлого;
- копія ідентифікаційного коду родича померлого;
- копія свідоцтва про смерть учасника бойових дій, учасника ліквідації

аварії на ЧАЕС або учасника АТО;
-  копія документу, що підтверджує ступінь спорідненості;
-  копія документу, який підтверджує учасника бойових дій,  участь в

антитерористичній операції, ліквідації аварії на ЧАЕС.



Розмір  допомоги  встановлюється  виконавчим  комітетом  Лука-
Мелешківської сільської ради. 

7. Допомога  громадянам  на  підключення  до  мереж  водопостачання,
водовідведення, газопостачання

Документи, які необхідно додати до заяви:
- особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище,

ім’я, по-батькові заявника, його адреса, телефон та мотиви звернення;
- копія паспорта або іншого документу, що посвідчує особу;
- копія ідентифікаційного коду;
- акт  обстеження  матеріально-побутових  умов,  складений  комісією

сільської ради спільно з депутатом та завірений в установленому порядку.
Допомога  надається  в  розмірі,  що  не  перевищує  суму,  яка  підлягає

оподаткуванню, на одне домогосподарство.
8. Допомога ветеранам війни і праці, людям похилого віку в ремонті

житла, забезпеченні твердим паливом.
Документи, які необхідно додати до заяви:
- особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище,

ім’я, по-батькові заявника, його адреса, телефон та мотиви звернення;
- копія паспорта або іншого документу, що посвідчує особу;
- копія ідентифікаційного коду;
- акт  обстеження матеріально-побутових умов,  складений депутатом

сільської ради та завірений в установленому порядку.
Допомога  надається  в  натуральній  формі,  або  у  грошовій  формі  у

розмірі, що не перевищує суму, яка підлягає оподаткуванню. 
9. Адресна матеріальна допомога ветеранам війни та праці, громадянам

похилого  віку,  інвалідам,  вдовам  до  пам’ятних  дат  (до  дня  Перемоги,
Покрови, роковин Афганістану та Чорнобильської катастрофи):

- Інвалідам внаслідок війни, учасникам бойових дій та вдовам до Дня
Перемоги у Другій світовій війні;

- Учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до дня роковин аварії;
- Учасникам бойових дій в Афганістані та на території інших держав

до дня відзначення виведення військ з Афганістану;
- Учасникам  АТО  до  Дня  захисника  України,  або  дня  відзначення

створення ОТГ.
У витрати на реалізацію цього заходу програми включаються:
- Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги до свята;
- Видатки  на  придбання  подарунків,  листівок  та  квітів  для

поздоровлення;
- Видатки на придбання продуктових наборів;
- Оплата святкових обідів, урочистих прийомів та зустрічей сільського

голови з окремими категоріями населення.
10.  Грошова допомога та здійснення витрат на вітання довгожителів із

90-, 95-, 100-річчям.
Грошова допомога надається в розмірі _____ грн.
11. Нарахування  пільг  та  соціальних  виплат  особам,  облік  яких

здійснюється  управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення
райдержадміністрації - шляхом передачі субвенції районному бюджету на
підставі укладених угод. 



Секретар сільської ради                                              Оксана ШЕВАНЮК
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