
Додаток
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
рішенням сесії селищної 
ради 24 12.2020 р № №77-3/2020

ПРОГРАМА

«Соціального захисту населення селищної ради»
А-

смт. Перегінське



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма соціального захисту населення селища на 2021 р (далі -  Програма) 
підготовлена відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
«Про основні засади соціального захист}' ветеранів праці та інших громадян похилого віку 
в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», «Про соціальні послуги».

Програма сформована управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації на діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту 
осіб з інвалідністю та малозабезпечених верств населення району.

МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою селищної Програми “Соціальний захист” (далі -  Програма) є 
вдосконалення та посилення соціального захисту, надання одноразової допомоги на 
поховання , допомоги на лікування соціально вразливим категоріям громадян за 
рахунок надходжень коштів селищного бюджету та соціальна підтримки 
малозабезпечених мешканців селища.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ

- підвищення рівня життя окремих категорій громадян.

- створення умов для максимально раціонального та економного використання 
коштів селищного бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги.

- фінансування Програми здійснюється за рахунок надходжень коштів селищного 
бюджету.
На забезпечення даної програми заплановано кошти в сумі 150000 грн.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заходи програми планується реалізувати за кошти селищного бюджету.

ОЧІКУВАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання програми дасть змогу уникнути соціальної напруги в селищі та з 
метою соціальної підтримки малозабезпечених мешканців селища.

При підготовці документів на надання одноразової грошової допомоги 
громадянам за їх заявами проводиться обстеження житлово-побутових умов заявників, 
готується акт.

Одноразова грошова допомога на поховання надається в сумі ЗОООгривень..

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відповідальність за виконання даної програми покладається на виконавчий 
комітет селищної ради
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Паспорт
селищної цільової програми 

«Соціального захисту населення селища Перегінське»

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) Перегінська селищна рада 
. Розробник програми Перегінська селищна рада
. Термін реалізації програми 2021 рік
. Етапи фінансування програми 2021 рік
. Обсяги фінансування програми (тис.гри.): 150000 грн

Роки Обсяги фінансування
Всього в т.ч. за джерелами фінансування

обласний бюджет селищний бюджет інші джерел

2021 150 000 150 000

Всього 150 000
у.

150 000

Секретар селищної ради О. Красілич
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ПЕРЕЛІК
заходів, обсяги та джерела фінансування селищної цільової програми 

Назва замовника Перегінська селищна рада

Назва програми « Соціальний захист населення селища Перегінське»

№
п/п

Найменування
заходу

Виконавець Термін
виконанн

я

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн Очікувані
результати

Роки Всього в т.ч. за джерелами 
фінансування

обласний
бюджет

селищний
бюджет

інші
джерела

]. Допомога на поховання 
непрацюючим жителям 
селища

Селищна рада 202] рік 2021 150000 150000

- -

- -

Всього 150000 - 15000 - -

Секретар селищної ради О. Красілич


