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       Проєкт 

       

 

КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Касьяна, 29, м. Кобеляки Полтавського району Полтавської області,  39200 

тел./факс: (05343) 3-12-05, e-mail: 21051562@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 21051562 

 

РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ 

 

вісімнадцятої позачергової сесії  

восьмого скликання 

 

13 травня 2022 року       №     
 

Про внесення змін до Програми соціального захисту населення Кобеляцької міської 

ради на 2020 – 2024 роки 

 

Відповідно до ст. ст. 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, 

охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та партнерських зв’язків, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми соціального захисту населення Кобеляцької міської 

ради на 2020 – 2024 роки, затвердженої рішенням сорок п’ятої позачергової сесії 

Кобеляцької міської ради сьомого скликання від 06.12.2019 № 9 «Про затвердження 

Програми соціального захисту населення міста Кобеляки на 2020 – 2024 роки» (зі 

змінами, затвердженими рішеннями одинадцятої позачергової сесії Кобеляцької міської 

ради восьмого скликання від 14.07.2021 № 3,  тринадцятої сесії Кобеляцької міської ради 

восьмого скликання від 29.10.2021 № 7, Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради 

від 11.03.2022), шляхом викладення її в новій редакції (додається на 7 аркушах»). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та партнерських 

зв’язків. 

 

 

Міський  голова        О. КОПЕЛЕЦЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення вісімнадцятої позачергової 

сесії Кобеляцької міської ради 

восьмого скликання 

          13.05.2022 №  

 

Паспорт  Програми 

1. Назва - Програма соціального захисту населення  Кобеляцької міської ради на 2020-2024 

роки. 

2. Підстава для розробки – «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та 

гарантії  їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про  

основи  соціального  захисту бездомних громадян  і  безпритульних  дітей», «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

«Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про 

поховання та похоронну справу». 

3. Замовник програми – Кобеляцька міська рада. 

4. Розробник програми – Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради. 

5. Мета: визначення пріоритетів надання соціальних допомог та послуг найбільш 

незахищеним верствам населення Кобеляцької міської ради, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати. 

6. Початок – січень 2020 рік, закінчення – грудень 2024 рік. 

7. Термін виконання – 5 років. 

П Р О Г Р А М А 

соціального  захисту  населення  Кобеляцької міської ради 

на 2020 - 2024 роки 

 

Розділ 1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

         Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету 

забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота про людей,  

які  перебувають у складних  життєвих обставинах – один  з основних  напрямів  

державної  політики  у сфері соціального захисту населення. 

        Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має 

виконуватися завжди  і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких 

виникли проблеми. 
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Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише 

матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, 

впевненості у своєму майбутньому.   

         Програма  соціального  захисту  населення  Кобеляцької міської ради  на  2020 - 2024 

роки (далі – Програма) розроблена  відповідно  до  Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії  їх соціального захисту», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про  основи  соціального  захисту 

бездомних громадян  і  безпритульних  дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну 

справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 «Про затвердження 

Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка 

зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 

2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

сільському бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та 

непрацюючим малозабезпеченим особам» та інших законодавчо-нормативних актів.  

Розділ 2.  МЕТА  І  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальних   допомог 

та послуг найбільш незахищеним верствам населення Кобеляцької міської ради, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати.  

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти 

людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на 

узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства привернуто до проблем дстаршого 

покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, учасників  бойових  дій, воїнів  

Афганістану, учасників АТО та членам їхніх сімей, багатодітним  сім’ям, одиноким 

громадянам, дітям-сиротам, онкохворим, інсулінозалежним,  одиноко проживаючим  

громадянам  та іншим  категоріям населення. 

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено  основні пріоритетні 

напрямки : 

- надання  матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств 

населення Кобеляцької міської ради, які опинилися в складних життєвих 

обставинах;  
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- надання матеріальної допомоги на лікування, в т. ч. на проведення   складних 

хірургічних операцій, лікування онкохворих, інсулінозалежних; 

- надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок  виникнення  

пожежі, стихійного лиха та підтоплень; 

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, 

важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам 

похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, 

іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення 

потребують соціальної підтримки; 

 -   надання  одноразової  матеріальної  допомоги учасникам       антитерористичної 

операції, пораненим та травмованим (або одному з членів їх сімей) у поточному 

році; 

- невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності учасників антитерористичної 

операції та членів їхніх сімей, вирішення питань надання додаткових соціальних 

гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-

психологічного стану; 

- надання грошової допомоги на поховання деяких категорій населення; 

- надання допомоги учням міських загальноосвітніх шкіл з малозабезпечених сімей, 

які стали переможцями обласних, республіканських олімпіад, конкурсів та 

фестивалів. 

 

Розділ 3.  ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ 

Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань установ і 

організацій, після прийняття рішення Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради. 

Одноразова матеріальна допомога громадянам, які внаслідок недостатнього 

матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки, надається згідно 

Положення, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради від 

28.09.2018 року № 398 . 

 Розділ 4.  ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ 

  Очікується, що в результаті реалізації  Програми соціального  захисту  населення   

Кобеляцької міської ради на  2020 - 2024 роки, відбудеться покращення надання різних 

допомог і послуг найбільш незахищеним верствам населення. Кошти  з міського  бюджету 

використовуватимуться максимально ефективно.   
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Розділ 5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

з/п Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

 

1. Організаційно-інформаційне забезпечення 

 

1. Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

населення щодо змін,  нововведень у 

законодавстві України з питань 

соціального захисту. 

2020-2024 Виконавчий  

комітет  міської 

ради 

 

фінансування  

не потребує  

2. Організовувати по можливості  

безкоштовну передплату на газету 

«Ветеран  України» для учасників 

війни, ветеранів  праці та  інвалідів. 

2020-2024 голова міської 

ветеранської 

організації   

міський    

бюджет 

 

2. Поліпшення соціально-побутового обслуговування 

 

1. Проводити обстеження матеріально-

побутових умов проживання громадян 

з метою вивчення потреб інвалідів, 

ветеранів війни, сімей 

військовослужбовців, учасників  АТО, 

одиноких непрацездатних громадян. 

Результати обстежень (акти) з 

пропозиціями щодо надання 

конкретної допомоги зазначеній 

категорії громадян виносити на 

розгляд Виконавчого комітету. 

 

2020-2024 Виконавчий  

комітет  міської 

ради, депутати, 

комісія з надання 

матеріальної 

допомоги  

 

 

 

фінансування  

не потребує  
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2. Залучати до волонтерського руху 

молодь для надання допомоги 

одиноким непрацездатним громадянам 

похилого віку, інвалідам, учасникам  

бойових  дій, вдовам  та  дітям  війни. 

2020-2024 Учні навчальних 

закладів міста  

фінансування  

не потребує  

3. Надавати матеріальну допомогу (в т. ч. 

на проведення складних хірургічних 

операцій та лікування онкохворих, 

інсулінозалежних) таким категоріям 

населення: малозабезпечені сім’ї, 

інваліди, діти-інваліди, діти-сироти, 

напівсироти, студенти, воїни  

Афганістану, діти війни, учасники  

бойових  дій, учасники  АТО, 

ліквідатори  ЧАЕС, багатодітні сімї, 

одинокі та багатодітні матері іншим 

категоріям населення, які опинилися в 

складних життєвих обставинах.  

2020-2024 Виконавчий  

комітет  міської 

ради  

міський  

бюджет   

4. Надавати матеріальну допомогу 

мобілізованим військовослужбовцям та 

членам їх сімей, учасникам 

антитерористичної операції, пораненим 

та травмованим (або одному з  членів їх 

сімей), внутрішньо переміщеним 

особам з окупованих  територій.  

2020-2024 Виконавчий  

комітет  міської 

ради  

міський  

бюджет   

5. Соціальна підтримка дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку. 

(Заохочувальні призи за перемоги в 

конкурсах, олімпіадах, змаганнях. 

Придбання подарунків до 

загальнодержавних свят та міських 

заходів). 

 

 

2020-2024 Виконавчий  

комітет  міської 

ради 

міський  

бюджет   



6 
 

6. Надання матеріальної допомоги 

особам, які постраждали внаслідок  

виникнення  надзвичайної  ситуації 

(пожежі, стихійного лиха, підтоплень 

та інших). 

2020-2024 Виконавчий  

комітет  міської 

ради  

міський  

бюджет   

7. Першочергове надання учасникам АТО 

та членам сімей загиблих, у разі 

наявності, земельних ділянок для цілей, 

передбачених ст. 121 Земельного 

кодексу України 

2020-2024 Виконавчий  

комітет  міської 

ради 

фінансування  

не потребує  

8. Погашення заборгованості за надані 

пільги окремим категоріям громадян, 

проживаючих на території Кобеляцької 

міської територіальної громади за 

послуги зв’язку, що виникла у минулих 

роках. 

 

2021-2022 Виконавчий  

комітет  міської 

ради 

міський  

бюджет   

9. Проведення проектних, будівельно-

ремонтних робіт, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримка малих групових 

будинків та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх 

числа.  

2021 - 2024 Виконавчий 

комітет міської 

ради 

державний 

бюджет, 

міський 

бюджет 

10. Забезпечення видатків, пов'язаних з 

наданням підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим 

особам у зв'язку із введенням воєнного 

стану. 

2022  

 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

 

11. Забезпечення видатків, пов’язаних із 

забезпеченням продуктовими наборами 

соціально-незахищених верств  

населення Кобеляцької міської ради.   

2022  

 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

 

12. Забезпечення видатків пов’язаних з 

похованням загиблих в боях з 

агресором в ході відбиття російського 

вторгнення в Україну 

2022 Виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

 

13. Забезпечення видатків, пов’язаних з 

забезпеченням соціально-незахищених 

верств населення соціальних хлібом на 

період воєнного стану 

2022 Виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 
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14. Забезпечення відшкодування наданих 

послуг зв’язку пільговим категоріям 

населення. 

2022-2024 Виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

 

 

Розділ 6.  ФІНАНСУВАННЯ  ПРОГРАМИ 

          Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься  в межах  

видатків, передбачених у  рішенні сесії Кобеляцької міської  ради  та  інших джерел 

фінансування, не заборонених  чинним  законодавством  України. 

          Щорічно при  формуванні  міського бюджету  планується  передбачати, виходячи із  

реальних фінансових  можливостей, цільові  кошти  для забезпечення  виконання заходів  

Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії  Кобеляцької 

міської ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми. 

      Для  реалізації  Програми  також можливе фінансування за рахунок благодійних 

внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Розділ 7.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  КОНТРОЛЬ ЗА  ВИКОНАННЯМ  ПРОГРАМИ 

Організація  виконання Програми, здійснюється Виконавчим комітетом 

Кобеляцької міської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань 

соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та партнерських зв’язків. 


