
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Двадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ
І

від 09.02.2022.№433-20/2022
смт. Перегінське

Про затвердження Програми 
соціального захисту населення 
на 2022- 2026 роки

У відповідності до п.22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні », селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціального захисту населення на 2022-2026 роки , виклавши її в 
редакції, що додається (додаток 1).

2. Фінансовому відділу селищної ради, виходячи з можливостей дохідної частини селищного 
бюджету, передбачити кошти на виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з 
питань діяльності органів виконавчої влади В. Глинку та постійну комісію з питань 
освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я та соціальної політики (О.Федорак).

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН



ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням сесії
Перегінської селищної ради
№ 433-20/2022 від 09.02.2022 р.

ПРОГРАМА
соціального захисту населення Перегінської селищної ради 

на 2022- 2026 роки

Замовник програми

Керівник програми

В.Дзундза

В.Глинка

ПОГОДЖЕНО:

Відділ бухгалтерського 
обліку та звітності

Фінансовий відділ 
селищної ради

Відділ юридичної та 
кадрової роботи

І. Сорочак

Л. Вагилевич

М. Марко

2022 рік.



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії

Перегінської селищної ради
№ 433-20/2022 від 09.02.2022 р.

ПАСПОРТ
Програми соціального захисту населення Перегінської селищної 

ради
* на 2022-2026 роки

1. Ініціатори розроблення програми (замовники): Перегінська селищна рада
2. Розробник програми: відділ охорони здоров'я і соціальної політики
3. Термін реалізації програми: 2022- 2026 рік
4. Етапи фінансування програми: щорічно
5. Обсяг фінансування програми: 8982,0 тис.грн.

Роки

Обсяг фінансування, тис. грн..

Всього
В т.ч. за джерелами фінансування

Обласний 
бюджет

Селищний 
бюджет

Інші 
джерела

2022 1321,0 в межах 
кошторисних 
призначень

1321,0

2023 1561,0 1561,0
2024 1769,0 1769,0
2025 2052,0 2052,0
2026 2279,0 2279,0

6. Очікувані результати виконання програми:
Виконання заходів визначених Програмою посилить соціальний захист 
окремих категорій населення територіальної громади: осіб з інвалідністю, 
малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів національно-визвольних 
змагань, внутрішньо переміщених осіб та покращить медичне та культурне 
обслуговування населення, дасть можливість особам з обмеженими 
фізичними можливостями отримати рівний з іншими громадянами доступ до 
охорони здоров’я, освіти, зайнятості.

7. Термін проведення звітності: щороку.

Замовник програми
Відділ охорони здоров’я і 
соціальної політики
Керівник програми
заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії

Перегінської селищної ради
№433-20/2022 від 09.02.2022

ПРОГРАМА 
соціального захисту населення Перегінської селищної ради 

на 2022- 2026 роки

І. Загальна частина

Програма соціального захисту населення Перегінської селищної ради 
на 2022-2026 роки (далі - Програма) передбачає заходи, виконання яких 
сприятиме поліпшенню соціального захисту населення, зокрема, осіб з 
інвалідністю, малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів національно- 
визвольних змагань та внутрішньо переміщених осіб.

II. Мета та основні завдання Програми

Програму розроблено з метою поліпшення соціального захисту 
окремих категорій населення: осіб з інвалідністю, малозабезпечених, 
багатодітних сімей, ветеранів національно-визвольних змагань, внутрішньо 
переміщених осіб та покращення добробуту, медичного обслуговування, а 
також надання особам з обмеженими фізичними можливостями рівного з 
іншими громадянами доступу до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, 
професійної орієнтації і професійної підготовки, фізкультури і спорту та 
створення безбар’єрного середовища в усіх сферах їх життєдіяльності. 
Метою є також визнання та належна оцінка проявленого героїзму загиблих та 
постраждалих під час боротьби за демократичні цінності, свободу і 
незалежність держави у протистоянні з диктатурою і тероризмом шляхом 
надання фінансової допомоги та підвищення соціальних стандартів для сімей 
загиблих Героїв Небесної сотні, військовослужбовців і працівників 
правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які є учасниками 
бойових дій в АТО.

Основні завдання Програми :

1. Поліпшення соціального захисту осіб з інвалідністю, малозабезпечених, 
багатодітних сімей, ветеранів національно-визвольних змагань,людей 
похилого віку, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.
2. Суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в громаді 

через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових 



заходів щодо соціальної підтримки відповідної категорії мешканців для 
вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, 
культурно - масового характеру.
3. Сприяти всебічному наданню допомоги сім’ям постраждалих і загиблих 

під час масових акцій громадського протесту, що відбулися в період з 21 
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і 
працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які 
брали участь у проведенні АТО/ООС, покращення рівня їхнього життя, 
покращенню матеріально-побутового, соціально-психологічного
мікроклімату в родинах шляхом впровадження додаткових соціальних 
гарантій та адресних допомог. 1

III. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми буде здійснюватися в межах видатків, 
передбачених в селищному бюджеті, по галузях соціального захисту а також 
з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Виконання визначених Програмою заходів поліпшить соціальний 
захист окремих категорій населення територіальної громади: осіб з 
інвалідністю, малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів національно- 
визвольних змагань, внутрішньо переміщених осіб та покращить добробут, 
медичне обслуговування, а також дасть можливість особам з обмеженими 
фізичними можливостями отримати рівний з іншими громадянами доступ до 
охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної 
підготовки, фізкультури і спорту та створити безбар’єрне середовище в усіх 
сферах їх життєдіяльності.

IV. Очікувані результати

Виконання заходів щодо реалізації програми (додаються) забезпечить:
- підвищення якості надання соціальної підтримки мешканцям 

територіальної громади;
- поліпшення соціального захисту малозабезпечених, багатодітних сімей, 

осіб з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів національно- 
визвольних змагань, внутрішньо переміщених громадян, осіб постраждалих 
від торгівлі людьми та насильства тощо;

- отримання особами з інвалідністю рівних з іншими громадянами 
якісних послуг в закладах охорони здоров’я;

- поліпшення соціального захисту сімей загиблих (постраждалих) під час 
масових акцій громадського протесту, військовослужбовців і працівників 
правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які брали участь в 
АТО/ООС, надання можливості таким сім’ям отримати підтримку щодо 
якісного медичного обслуговування, надання матеріальної допомоги, 
вирішення інших соціально-побутових питань.



V. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію роботи з виконання комплексної програми здійснює 
виконком Перегінсвкої селищної ради.

Внесення змін до програми здійснюється відділом охорони здоров’я і 
соціальної політики.

Узагальнений звіт про хід виконання Програми подається до 
виконкому селищної ради щорічно до 10 лютого за попередній рік.



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії 

Перегінської селищної ради 
№ 433-20 /2022 від 09.02 .2022 р.

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми соціального захисту населення 
Перегінської селищної ради 

на 2022-2026 роки

№ 
п/п

Найменування заходу Виконавець

Термін 
викона

ння

Орієнтовні обсяги фінансування (ріс. гри.) Очікувані 
результати

роки всього
в т. ч. за джерелами 

фінансування
селищни 
й бюджет

обласний 
бюджет

інші
джерела

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Виплата щорічної разової допомоги 

ветеранам ОУН-УПА напередодні 
річниці ОУН-УПА

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики 

Перегінської 
селищної 

ради

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

В межах 
кошторисних 
призначень

Поліпшення 
соціального захисту 
ветеранів ОУН-УПА

2. Додаткова щомісячна виплата 
ветеранам ОУН-УПА

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики

2022
2023
2024
2025

2022
2023
2024
2025

В межах 
кошторис 

них 
призначен

72,0
72,0
72,0
72,0

В межах 
кошторисних 
призначень

Покращення 
матеріальних умов



Перегінської 
селищної 

ради

2026

3.

/

Надання матеріальної допомоги 
особам, які брали участь в бойових 
діях на територіях інших держав та 
членам їх сімей

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики 

Перегінської 
селищної 

ради

2022
2023
2024
2025
2026

4. Надання матеріальної допомоги 
громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 
(ліквідатори ЧАЕС)

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики 

Перегінської 
селищної 

ради

2022
2023
2024
2025
2026

5. Надання щомісячної матеріальної 
допомоги особам з обмеженими 
фізичними можливостями, особам з 
інвалідністю , які відповідно до 
медичних рекомендацій отримують 
лікування методом гемодіалізу з метою 
відшкодування їм вартості проїзду до 
лікувального закладу, де проходять 
процедуру

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики 

Перегінської 
селищної 

ради

2022
2023
2024
2025
2026

6. Надання ритуальних послуг на 
похованням самотніх громадян, 
ветеранів війни та праці, а також інших 
категорій малозабезпечених 
громадян; надання допомоги на 
поховання громадян в інших випадках, 
передбачених законодавством.

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики 

Перегінської 
селищної 

ради

2022
2023
2024
2025
2026



2026 ь 72,0

В межах
2022 20,0 20,0 кошторисних Покращення
2023 25,0 25,0 призначень матеріальних умов
2024 30,0 30,0
2025 35,0 35,0
2026 40,0 40,0

В межах
2022 10,0 10,0 кошторисних Покращення
2023 15,0 15,0 призначень матеріальних умов
2024 20,0 20,0
2025 25,0 25,0
2026 30,0 30,0 ЯГ

Матеріальна
2022 110,0 110,0 підтримка особам з
2023 150,0 150,0 В межах обмеженими
2024 150,0 150,0 кошторисних фізичними
2025 180,0 180,0 призначень можливостями, особам
2026 200,0 200,0 з інвалідністю

2022 100,0 100,0
2023 100,0 100,0 В межах
2024 120,0 120,0 кошторисних Матеріальна
2025 140,0 140,0 призначень підтримка
2026 150,0 150,0 малозабезпечених

сімей



7.

/

Відіпкодування витрат за здійснене 
поховання учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю внаслідок війни

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики 

Перегінської 
селищної 

ради

2021-
2026

2021-
2026

В межах 
кошторис 

них 
призначен 

ь

— В межах 
кошторисних 
призначень

Матеріальна 
підтримка сімей 

учасників бойових дій 
та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни

8. Надання допомоги до ювілейних дат ( Відділ В межах Матеріальна
100 років) охорони 2022 2022 9,0 9,0 кошторисних підтримка осіб

здоров’я і 2023 2023 9,0 9,0 призначень похилого віку
соціальної 2024 2024 12,0 12,0
політики 2025 2025 15,0 15,0

Перегінської 2026 2026 20,0 20,0
селищної

ради «5>;

9. Надання пільг на ЖКП,придбання Відділ і» Матеріальна
твердого палива, скрапленого газу в охорони В межах підтримка сімей , де
розмірі 50% в межах, встановлених здоров’я і 2022 2022 3,0 3,0 кошторисних проживає 2 і більше
законодавством, споживання сім'ям, соціальної 2023 2023 3,0 3,0 призначень осіб з інвалідністю,
де проживає 2 і більше осіб з політики 2024 2024 3,0 3,0 що потребують
інвалідністю, що потребують Перегінської 2025 2025 3,0 3,0 сторонньої допомоги.
сторонньої допомоги. селищної 2026 2026 5,0 5,0

ради
10. Виплата допомоги на здійснення Відділ

заходів з ліквідації наслідків охорони Усунення наслідків
надзвичайних ситуацій особам, чиї здоров’я і 2022 2022 100,0 100,0 В межах надзвичайних
житлові та/або господарські будівлі соціальної 2023 2023 120,0 120,0 кошторисних ситуацій
пошкоджені (знищені) внаслідок політики 2024 2024 150,0 150,0 призначень
надзвичайної ситуації (повені, зсуву, Перегінської 2025 2025 170,0 170,0
пожежі та інші) селищної 2026 2026 180,0 180,0

ради
11. Призначення та виплата компенсації Відділ Догляд за

фізичним особам, які надають охорони 2022 2022 300,0 300,0 В межах важкохворими
соціальні послуги з догляду на здоров’я і 2023 2023 350,0 350.0 кошторисних особами відповідно до
непрофесійній основі відповідно до соціальної 2024 2024 400,0 400,0 призначень постанови КМУ№859
постанови КМУ №859 від 23,09.2020 політики 2025 2025 450,0 450,0 від 23.09.2020 року



року та виплата допомог відповідно 
до ІІКМУ № 558 від 29.04.2004 р.

Перегінської 
селищної 

ради

2026 2026 500,0 500,0
---------------------------------------------------------------------------------

12. Надання пільг на житлово- комунальні Відділ Покращення
послуги, придбання твердого палива охорони матеріального
та скрапленого газу особам з здоров’я і 2022 2022 180,0 180,0 становища осіб з

I інвалідністю по зору : соціальної 2023 2023 200,0 200,0 В межах інвалідністю по зору,
-1 групи - 50%, політики 2024 2024 220,0 220,0 кошторисних реабілітованих осіб
- II групи 40 % Перегінської 2025 2025 240,0 240,0 призначень
- реабілітованим особам в розмірі 50% селищної 2026 2026 260,0 260,0
в межах державних соціальних 
нормативів за умови відсутності 
субсидії

ради

13. Надання одноразових матеріальних Відділ Покращення
допомог на лікування, придбання ліків охорони В межах матеріального
та покращення матеріальних умов здоров’я і 2022 2022 300,0 300,0 кошторисних становища
громадянам, які опинилися в складних соціальної 2023 2023 300,0 300,0 призначень багатодітних сімей
життєвих ситуаціях політики 2024 2024 300,0 300,0

Перегінської 2025 2025 350,0 350,0
селищної 2026 2026 400,0 400,0

ради
14. Пільги на медичне обслуговування Відділ Матеріальна

громадян, які постраждали внаслідок охорони 2022 2022 В межах — В межах підтримка учасникам
аварії на ЧАЕС здоров’я і 2023 2023 кошторис кошторисних ліквідації аварії на

соціальної 2024 2024 них призначень ЧАЕС
політики 2025 2025 призначен

Перегінської 2026 2026 ь
селищної

ради
15 Відшкодування пільг на оплату Відділ

електрозв‘язку: охорони 2022 2022 15,0 15,0 Матеріальна
інваліди війни ( 50% ); здоров’я і 2023 2023 15,0 15,0 підтримка сімей
учасники війни ( 50%); соціальної 2024 2024 20,0 20,0 пільгових категорій
учасники бойових дій ( 50%); політики 2025 2025 20,0 20,0
постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС Перегінської 2026 2026 20,0 20,0
( 50 % ); селищної
багатодітні сім‘ї (50 %) ; 
реабілітовані особи ( 50% );

ради



ветерани ОУН-УПА (75 % )

16

t

Виплата матеріальної допомоги сім’ям, 
у яких народилося троє і більше дітей

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики 

Перегінської 
селищної 

ради

Постійн
0

2022
2023
2024
2025
2026

В межах 
кошторис 

них 
призначен 

ь

В межах 
кошторис 

них 
призначен 

ь

В межах 
кошторисних 
призначень

Поліпшення 
матеріально- 

побутових умов 
проживання 

багатодітних сімей

17 Впровадження механізму соціального 
замовлення

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики 

Перегінської 
селищної 

ради, 
Територіальн 

ий центр 
соціального 

обслуговуван 
ня

Постійн 
о

2022
2023
2024
2025
2026

В межах 
кошторис 

них 
призначен 

ь

В межах 
кошторис 

них 
призначен 

ь

В межах 
кошторисних 
призначень

-

Поліпшення якості 
надання соціальних 

послуг для 
незахищених верств 

населення

18 Призначення і виплата компенсації 
фізичним особам, які надають послуги 
з догляду без здійснення 
підприємницької діяльності на 
професійній основі

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики 

Перегінської 
селищної 

ради

Постійн
0

2022
2023
2024
2025
2026

100
150
200
250

100
150
200
250

В межах 
кошторисних 
призначень

19 Виплата грошової компенсації 
ветеранів війни, сімей загиблих, які 
захищали незалежність , суверенітет та 
цілісність України, внутрішньо- 
переміщеним, які захищали 
незалежність , суверенітет та цілісність 
України і брали безпосередню участь

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики 

Перегінської 
селищної

Постійн
0

2022
2023
2024
2025
2026

100
100
120
150
150

100
100
120
150
150

В межах 
кошторисних 
призначень

Поліпшення жи тлових 
умов для ветеранів 

війни, сімей загиблих, 
які захищали 
незалежність, 
суверенітет та 

цілісність України,



/

в АТО,сімей учасників бойових дій на 
території інших держав, сімей осіб, які 
загинули або померли внаслідок 
поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, одержаних під 
час Революції Гідності та , які 
потребують поліпшення житлових 
умов

ради внутрішньо- 
переміщеним,,сімей 

учасників бойових дій 
на території інших 

держав, сімей осіб, які 
загинули або померли 
внаслідок поранень, 
каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень 
здоров’я, одержаних 

під час Революції 
Гідності та, які

Всього: 8982,0 8982,0

Начальник відділу охорони здоров’я і соціальної політики В.Дзундза


