
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 травня 2022 року
смт. Перегінське

№ 37/01-24/2022

Про зміни до Програми соціального 
захисту населення 
на 2022-2026 роки

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252, 
д.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Перегінської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Переліку заходів.обсягів та джерел фінансування та Паспорту 
Програми соціального захисту населення виклавши її в редакції, що додається 
(додаток 1,2).

2. Затвердити Порядок забезпечення безкоштовним твердим паливом осіб, які мобілізові 
до ЗСУ (додаток 3).

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

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань 
діяльності виконавчої ради Глинку В.Л.

Селищний Ірина ЛІОКЛЯН



Додаток 1
Затверджено 

рішенням виконавчого комітету 
Перегіської селищної ради 

№ 37/01-24/2022 від 20.05.2022р

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

на 2022-2026 роки

Найменування заходу Виконавець

Термін 
викона

ння

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) Очікувані 
результати

роки всього
в т. ч. за джерелами 

фінансування
селиіцни
іі бюджет

обласний 
бюджет

інші
джерела

2 3 4 5 6 7 8 9 10
шечення безкоштовним твердим
ІІІОМ в розмірі 5 м.куб., осіб, які 
візовані до ЗСУ

Відділ 
охорони 

здоров’я і 
соціальної 
політики 

Перегінської 
селищної 

ради

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

1000,0 1000,0
В межах 

кошторисних 
призначень

Поліпшення 
соціального захисту 
сім’ям мобілізованих 

осіб



Додаток 2 
Затверджено 

рішенням виконавчого комітету 
Перегіської селищної ради 

№37/01-24/2022 від 20.05.2022р

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: 10982,0 тис.грн.

Роки

Обсяг фінансування, тис. грн..

Всього
В т.ч. за джерелами фінансування

Обласний 
бюджет

Селищний 
бюджет

Інші
джерела

2022 3321,0 в межах 
кошторисних 
призначень

3321,0

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

В.Дзундза

В. Глинка



Додаток З 
Затверджено 

рішенням виконавчого комітету 
Перегіської селищної ради 

№ 37/01-24/2022 від 20.05.2022р

Порядок 
забезпечення безкоштовним твердим паливом осіб, які мобілізовані до 

ЗСУ
1. Порядок встановлює механізм безкоштовного забезпечення твердим 
паливом осіб, які мобілізовані до ЗСУ та їх сімей для підготовки до осінньо- 
зимового періоду, незалежно від факту отримання субсидій, пільг та виду 
опалення.

2. Право на безкоштовне отримання твердого палива мають мобілізовані 
особи, які зареєстровані і проживають на території Перегінської селищної 
ради, члени їх сімей та уповноважені члени сімей :
- для неодружених - батьки, дід, баба , сестра, брат, дядько, тітка (у випадку, 
якщо батьків немає);
- для одружених - дружина, співжителька чи повнолітні діти.

3. Для отримання твердого палива подаються наступні документи :
- заява про забезпечення твердим паливом ;
- копія паспорта (1,2, сторінка про місце реєстрації ) або тимчасової 
посвідки на проживання ;
- копія картки платника податків ( крім осіб , які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті) ;
- документ, який підтверджує мобілізацію:
- згода на обробку персональних даних.

Для внутрішньо переміщених осіб, додатково, необхідно додати довідку 
про взяття на облік як ВПО.

Особи, які мобілізовані до ЗСУ забезпечуються твердим паливом в 
Осмолодському лісовому господарстві.

4. Відділ охорони здоров’я і соціальної політики видає довідку або список 
про забезпечення безкоштовним твердим паливом.

б.Надавачі послуг для отримання відшкодування надають інформацію про 
забезпечення твердим паливом мобілізованих осіб (акти взаємозвірки 
розрахунків ).

6. Оплата за тверде паливо надавачам послуг здійснюється через відділ 
охорони здоров’я і соціальної політики за рахунок коштів місцевого 
бюджету, які передбачені Програмою.


