
                     Додаток 3 

до Комплексної  програми соціального       захисту 
населення Дмитрівської сільської територіальної 
громади на 2022-2025 роки 

 

 

Напрямки діяльності та заходи 
 

 

 

 

 

 

                                                              
№  
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
напрямки) 

Перелік заходів 
Програми 

Строк 
виконання 
Програми 

Відповідальні  
виконавці 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні щорічні обсяги 
фінансування (вартість), 

тис. грн. 

Очікув
аний 

результ
ат 2022

р. 
2023р. 2024

р. 
2025

р. 

1 Організаційно-

методичні заходи 
щодо реалізації 
соціальної 
політики 

Забезпечити виконання 
повноважень, встановлених 
законодавством України, у 
сфері соціального захисту 
населення та надання 
послуг із соціальної 
підтримки мешканцям 
громади 

постійно Дмитрівська сільська рада 
та її виконавчий комітет, 

Відділ соціального захисту 
населення  

(далі – ВСЗН),  
Комунальна установа 

«Центр надання соціальних 
послуг»  Дмитрівської 

сільської ради  
(далі –КУ «Центр надання 

соціальних послуг»), 
Відділ у справах дітей 

апарату Дмитрівської 
сільської ради,  

Юридичний відділ,  
Центр надання 

адміністративних послуг  

фінансування  
не потребує 

  Організ
аційно-

методи
чні 

заходи 
щодо 

реаліза
ції 

соціаль
ної 

політик
и 
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(далі – ЦНАП),  
Знам′янський відділ 

обслуговування громадян 
(сервісний центр) 

управління обслуговування 
громадян головного 

управління Пенсійного 
фонду України в 

Кіровоградській області     
(далі – УПФУ),  

Знам′янська філія 
Кіровоградського 
обласного центру 

зайнятості (далі - ЦЗ) 
Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу 
про права громадян на 
соціальний захист і 
механізми їх реалізації 
через засоби масової 
інформації, веб-сайти, 
заклади і служби 
соціального захисту 
населення, надання 
соціальних послуг, 
громадські організації, 
виготовлення та 
розповсюдження буклетів, 
брошур, інформаційних 
листівок, підтримку в 
актуальному стані 
інформаційних стендів 

постійно Дмитрівська сільська рада 
та її виконавчий комітет, 

ВСЗН,  
КУ «Центр надання 
соціальних послуг», 
відділ у справах дітей 

апарату Дмитрівської 
сільської ради, юридичний 

відділ,  
ЦНАП, УПФУ, ЦЗ 

фінансування  
не потребує 

  

Проводити обстеження 
матеріально-побутових 
умов проживання сімей, які 

постійно Дмитрівська сільська рада 
та її виконавчий комітет, 

ВСЗН,  

фінансування  
не потребує 
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опинились у скрутному 
становищі, вносити 
пропозиції Дмитрівській 
сільській раді, її 
виконавчому комітету 
та/або їх структурним 
підрозділам по вирішенню 
виявлених проблемних 
питань 

КУ «Центр надання 
соціальних послуг», 

громадські організації  
(за згодою) 

Сприяти розвитку 
волонтерського руху для 
надання допомоги 
ветеранам Другої Світової 
війни, інших локальних 
війн і воєнних конфліктів 
(учасникам бойових дій, 
особам з інвалідністю, 
учасникам війни), 
ветеранам праці, дітям  
війни, ветеранам військової  
служби, пенсіонерам, 

громадянам похилого віку, 
які потребують соціальної 
допомоги та підтримки 

постійно відділ освіти, 
КУ «Центр надання 
соціальних послуг», 

ВСЗН,  
громадські організації  

(за згодою), 
підприємства, установи, 

організації, приватні 
підприємці (за згодою)  

фінансування  
не потребує 

  

2 Надання 
адресної грошової 
допомоги, 
адресної грошової 
компенсації 
громадянам за 
індивідуальними 
зверненнями,  
та 
малозабезпеченим 
громадянам 

Забезпечити виплату 
одноразової матеріальної 
допомоги громадянам, які 
зареєстровані та 
проживають на території 
Дмитрівської 
територіальної громади, а 
саме :  
- малозабезпеченим 
громадянам для вирішення 
соціально-побутових 

2022-2025 

роки 
Фінансуван

ня даних 
заходів 

визначаєтьс
я рішенням 

сільської 
ради «Про 

бюджет 
Дмитрівсько

Дмитрівська сільська рада 
та її виконавчий комітет, 

ВСЗН,  
громадські, благодійні, 
волонтерські, релігійні 

організації 
(за згодою) 

бюджет 
Дмитрівської 

сільської 
територіальної 

громади,  
кошти інших 

джерел 

499,0 

  

Обсяги фінансування 
за Програмою 
визначаються 

щороку під час 
внесення змін до 

бюджету на 
відповідний рік, 
виходячи з його 

реальних 
можливостей 

Наданн
я 

адресно
ї 

грошов
ої 

допомо
ги, 

адресно
ї 

грошов
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питань(300грн/200грн); 
- громадянам, які 
опинилися в складних 
життєвих ситуаціях в 
зв’язку з виникненням 
надзвичайних ситуацій 
(стихійні лиха, пожежі, 
підтоплення будівель та 
земельних ділянок, та 
інше)(2000-5000грн) 
- учасникам бойових дій на 
території інших держав 

(300грн); 
- учасникам ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС та 
іншим громадянам 
постраждалим внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи (300грн) ;  
-ветеранам, учасникам 
партизанського руху 

(500грн); 
-сім’ям з дітьми, що 
мешкають на території 
сільської територіальної 
громади (діти сироти та 
позбавлені батьківського 
піклування) (200грн); 
- громадянам, яким 
ампутовано кінцівки 
(5000грн); 
-громадянам, яким було 
видалено або 
трансплантовано життєво – 

важливі органи(10000грн); 

ї  сільської  
територіаль

ної 
громади» на 
відповідний 

рік 
(з 

урахування
м змін),  

а також за 
рахунок 

коштів, що 
надійшли з 

інших 
джерел, не 

заборонених 
законодавст

вом 

ої 
компен

сації 
громадя
нам за 
індивід
уальни

ми 
звернен
нями,  

та 
малозаб
езпечен

им 
громадя

нам 
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-допомога для лікування 
дітей до 18 років, які мають 
аутоімунне захворювання 
центральної та 
периферичної нервової 
системи (10000грн); 
-громадянам, які 
потребують проведення 
операції на серці 
(10000грн); 
-громадянам, які мають І-ІІ 
групу інвалідності по зору 
та громадянам, яким 
потрібно здійснити 
операцію на очах(5000грн); 
-допомога дітям з 
інвалідністю віком до 18 
років, яким потрібно 
здійснити реабілітацію та 
лікування захворювання на 
ДЦП(10000грн); 
-допомога дітям з 
інвалідністю віком до 18 
років, яким потрібно 
здійснити реабілітацію та 
лікування захворювання 
двобічної хронічної 
сенсоневральної 
глухоти(10000грн); 
-допомога дітям з 
інвалідністю віком до 18 
років, яким потрібно 
здійснити реабілітацію та 
лікування захворювання 
прогресуючої гідроцефалії, 
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дисфункції 
ЛШС(10000грн); 
-громадянам, яким 
потрібно здійснити 
реабілітацію та лікування 
захворювання на 
хронічний 
гломерулонефрит(20000грн
); 
-громадянам, яким 
потрібно здійснити 
оперативне лікування 
вроджених вад опорно-

рухового 
апарату(20000грн); 
протезування 
суглобів(10000грн); 
-громадянам, що мають 
статус матері – героїні, які 
внаслідок хвороб, 
трагічних обставин тощо, 
втратили трьох і більше 
дітей, та потребують 
соціальної 
підтримки(5000грн); 
-учасникам АТО/ООС та їх 
дітям(300грн/200грн);  
-пораненим мобілізованим 
військовозобов’язаним 
учасникам АТО/ООС 

(15000грн);  
-членам сімей загиблих 
мобілізованих  учасників 
АТО/ООС, померлих 
внаслідок поранення, 
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контузії чи каліцтва, 
одержаних під час участі в 
АТО/ООС, захоплених у 
полон, протиправно 
позбавлених волі, 
заручників, зниклих 
безвісти під час виконання 
військових обов’язків в 
зоні АТО/ООС (25000грн);  
 

  Надання допомоги сім'ям 
загиблих учасників 
АТО/ООС та померлих 
внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, 
одержаних  під час участі в 
АТО/ООС для 
встановлення пам’ятних 
знаків (20000грн) 

2022-2025 

роки 
Дмитрівська сільська рада 
та її виконавчий комітет, 
громадські, благодійні, 
волонтерські, релігійні 
організації, приватні 

підприємці (за згодою), 
ВСЗН 

бюджет 
Дмитрівської 

сільської 
територіальної 
громади, кошти 
інших джерел 

Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
матерям загиблих 
учасників АТО/ОСС, які 
були зареєстровані та 
проживали на території 
Дмитрівської сільської 
територіальної громади 
(10000грн) 

2022-2025 

роки 
Дмитрівська сільська рада 
та її виконавчий комітет, 

ВСЗН,  
громадські, благодійні, 
волонтерські, релігійні 

організації 
(за згодою) 

бюджет 
Дмитрівської 

сільської 
територіальної 

громади 

3 Покращення 
життєзабезпеченн
я населення 
громади 

Постійно:  
− виявляти самотніх, 

самотньо проживаючих 
ветеранів та осіб з 
інвалідністю, які 
потребують 
соціального 

постійно 

 

КУ «Центр надання 
соціальних послуг», 

ВСЗН,  
громадські організації  

(за згодою),  
голови 

квартальних/будинкових 

бюджет 
Дмитрівської 

сільської 
територіальної 

громади,  
кошти інших 

джерел 

Фінансування даних заходів 
визначається рішенням 

сільської ради «Про бюджет 
Дмитрівської  сільської  

територіальної громади» на 
відповідний рік 

(з урахуванням змін), 

Покращ
ення 

життєза
безпече

ння 
населен

ня 
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обслуговування 
територіальним 
центром;  

− надавати соціальні 
послуги ветеранам, які 
перебувають на 
обслуговуванні в 
територіальному 
центрі; 

− проводити роботу по 
розширенню комплексу 
соціальних послуг 

комітетів, ОСББ, ЖБК 
(за згодою) 

за рахунок коштів 
загального та спеціального 

фонду (платних послуг),  
інших джерел, не 

заборонених законодавством 

громад
и 

  Проводити роботу з 
бездомними громадянами, 
особами, які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах, особами, 
звільненими з місць 
позбавлення волі, в частині 
надання їм допомоги по 
відновленню паспортних 
документів (300грн), 
влаштуванню на роботу 
тощо 

постійно 

 

Дмитрівська сільська рада 
та її виконавчий комітет, 

опікунська рада,  
ЦЗ, ВСЗН,  

заклади охорони здоров’я, 
КУ «Центр надання 
соціальних послуг» 

бюджет 
Дмитрівської 

сільської 
територіальної 

громади 

1,0 В межах 
кошторисних 
призначень на 

відповідний рік 

Надання пільг з послуг 
зв’язку, інших 
передбачених 
законодавством пільг, а 
також здійснення 
компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд 
автомобільним та 
залізничним транспортом 
окремих категорій 
громадян, визначених 

2022-2025 

роки 
Дмитрівська сільська рада 
та її виконавчий комітет, 

ВСЗН, 
відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 
комунальної власності, 

юридичний відділ  

бюджет 
Дмитрівської 

сільської 
територіальної 

громади 

188,4 



 9 

чинним законодавством та 
іншими нормативними 
актами 

  Забезпечення надання 
соціальних гарантій 
фізичним особам, які 
надають соціальні послуги  
з догляду на непрофесійній 
основі громадянам 
похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які 
не здатні до 
самообслуговування і 
потребують сторонньої 
допомоги 

2022-2025 

роки 

Дмитрівська сільська рада 
та її виконавчий комітет, 

ВСЗН 
 

бюджет 
Дмитрівської 

сільської 
територіальної 

громади 

160,0 

 

 

 

________________________________________ 

 

 

 


