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І. Загальні положення
Програма розроблена на виконання Закону України “Про соціальні
послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 “Про
затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги” і спрямована на посилення соціального захисту
населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до
повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території Городнянської
міської ради і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги.
Основні принципи надання соціальних послуг ґрунтуються на: адресності та
індивідуальному підході; доступності та відкритості; добровільному вибору
отримання чи відмови від надання соціальних послуг; гуманності; максимальної
ефективності використання бюджетних коштів; законності; соціальної
справедливості
ІІ. Мета Програми

Метою програми є вирішення невідкладних питань організаційно-правового та
інформаційного

забезпечення,

матеріально-технічного,

соціально-побутового,

медичного, культурного обслуговування малозабезпечених та пільгових категорій
громадян міста, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права
кожного громадянина на гідне життя, надання адресної підтримки незахищеним
верствам населення, вирішення проблемних питань життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями, соціального захисту сімей з дітьми та дітей,
позбавлених батьківського піклування; залучення до співробітництва з державними
установами

громадських

організацій,

волонтерів,

благодійників,

релігійних

конфесій щодо активної соціально-психологічної та матеріальної підтримки
малозахищених верств населення.
ІІІ. Основні розділи виконання Програми в 2018 році.
Дана Програма визначає основні напрямки діяльності щодо соціального захисту населення.
Комплекс заходів реалізації Програми складається з різних видів соціальної підтримки вразливих
верств населення, а саме:
Перелік заходів Програми

Виконавці

п/п
1

2

1 Надання допомоги на поховання
непрацюючих, самотніх громадян
міста
2 Надання адресної допомоги

4

Джерела
фінансування
5

Очікувані результати
7

Городнянська
міська рада

Міський
бюджет

Надання додаткових
гарантій соціального
захисту мешканцям міста

Городнянська

Міський

Охоплення соціальною
підтримкою незаможних

громадянам міста, які потребують
допомоги, згідно заяв .
3 Надання грошової та натуральної
(оплата послуг харчування, придбання
харчових наборів) допомоги
ветеранам, інвалідам, ліквідаторам
аварії на ЧАЕС, воїнам
інтернаціоналістам, учасникам АТО та
їх сім’ям.
4 Послуги страхування членів загону
самооборони Городня.

міська рада

бюджет

верств населення

Городнянська
міська рада

Міський
бюджет

Забезпечення соціальної
підтримки

Городнянська
міська рада

Міський
бюджет

Надання додаткових
гарантій соціального
захисту

.IV. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми соціального захисту населення міста здійснюється за рахунок
коштів загального фонду міського бюджету за рішенням міської ради та виконавчого комітету
міської ради.
Прогнозні обсяги фінансування Програми складають 395,0 тис.грн.
V. Контроль.
Комісія з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я аналізує стан
виконання Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного
використання бюджетних коштів.
Виконання Програми та ефективність використання бюджетних коштів надається до
затвердження на сесії міської ради в складі звіту по виконанню бюджету міста.
VI. Очікувані результати.
Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист людей, які потребують
сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх проживання, врахуванню індивідуальних
життєвих потреб людей, що потрапили у складні життєві обставини і потребують таких
соціальних послуг та забезпеченню безпеки та якості їх життя.

