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ПРОГРАМА
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Дмитрівської сільської ради на 2021 рік

1. Загальні положення
Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення 

Дмитрівської сільської ради на 2021 рік розроблена відповідно до законів 

України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту», «Про статус та соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Закону України «Про 

охорону праці» та інші, наказу Міністерства праці та соціальної політики від 23 

травня 2005 року № 183 «Про впровадження в місцевих органах праці та 

соціального захисту населення Єдиної технології прийому громадян, які 
звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги».

На території Дмитрівської сільської територіальної громади мешкає 
значна кількість громадян, що потребують соціального захисту та підтримки з 
боку державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Так, на обліку в сільській раді перебуває: 
1 особа - ветеран другої  світової війни;
2 особи -  учасників війни;
335 осіб – діти війни;
140 осіб – ветерани праці;
93 особи – УБД АТО;
31 особа – громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
691 особа – одержувачі субсидії на житлово-комунальні послуги, тверде 

паливо та скраплений газ;
24 особи – особи з інвалідністю загального захворювання;
49 осіб – особи з інвалідністю з дитинства;
26 осіб – діти з інвалідністю;
41 особа – діти учасників АТО;
43 – багатодітних сімей (152 дитини);
15 осіб – діти над якими встановлено опіку;
40 осіб – внутрішньо переміщені особи (1 дитина);
58  - малозабезпечених дітей;
36 сімей, які отримують допомогу на дітей одиноким матерям;
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1 дитячий будинок сімейного типу;
1 прийомна сім’я;
22 особи – особи, що перебувають на утриманні в стаціонарному 

відділенні для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян в 

с.Дмитрівка;
363 особи – одинокі громадяни.
Протягом 2020 року фінансування програми соціального захисту 

вразливих верств населення здійснювалось з сільського бюджету у повному 

обсязі. 
Надання допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі, які 

втратили соціальні зв'язки, є важливим суспільним завданням, проте заходи, 
які здійснюються, поки-що є малоефективними і не забезпечують належної 
допомоги і соціальної адаптації.

Нерідко звільнені з місць відбування покарань, втративши родинні зв'язки, 
поповнюють ряди осіб без певного місця проживання і продовжують займатися 

злочинною діяльністю.
Істотних зрушень у протидії такому небезпечному соціальному явищу, як 

рецидивна злочинність, неможливо досягти без своєчасного вирішення питань 

соціальної адаптації раніше судимих, надання їм необхідної допомоги у 

розв'язанні соціальних проблем та працевлаштуванні.
Стан соціального захисту населення Дмитрівської сільської територіальної 

громади у 2021 році буде вимагати подальшого поліпшення, тому виникла 

необхідність прийняття сільською радою програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення на 2021 рік.

2. Мета і основні завдання програми

Основною метою програми є:
зниження соціальної напруги та часткове вирішення проблем найбільш 

нужденних громадян, підтримка і соціальний захист мешканців сільської 
територіальної громади та працівників бюджетних установ сільської ради;

забезпечення втілення в життя державної соціальної політики, соціального 

забезпечення та соціального захисту пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей з 
дітьми та малозабезпечених верств населення, що потребують соціальної 
підтримки з боку держави;

поліпшення обслуговування найменш захищених категорій населення 

сільської територіальної громади, підвищення ефективності системи соціальної 
допомоги на території сільської ради шляхом посилення адресності та 

спрощення процедури її надання;
посилення боротьби з рецидивною злочинністю, активізації запобіжних 

заходів, надання раніше судимим гарантій щодо їх адаптації до сучасних умов 

життєдіяльності в суспільстві, залучення їх до суспільно-корисної праці, 
створення системи ресоціалізації.

Соціальний захист населення на території Дмитрівської сільської 
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територіальної громади у 2021 році виходитиме з необхідності забезпечення 

соціальних гарантій, встановлених Конституцією України.
Робота виконкому сільської ради спрямована на вирішення однієї із 

найгостріших проблем соціально-економічного характеру - зниження рівня 

бідності шляхом поглиблення адресності та забезпечення матеріальної 
підтримки непрацездатних громадян, сімей з дітьми, дітей-інвалідів, 
пенсіонерів, ветеранів війни і праці, осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, військовослужбовцям, які приймали участь у бойових діях в 

Республіці Афганістан та інших країнах, малозабезпечених сімей та інших 

громадян, які зареєстровані на території Дмитрівської сільської територіальної 
громади.

2.1. Надання одноразової допомоги пораненим мобілізованим 

військовозобов'язаним учасникам антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей. 

Для отримання допомоги пораненому мобілізованому 

військовозобов'язаному учаснику АТО слід подати:
- письмову заяву ;

- копію паспорта (військового квитка) заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- довідку про участь у антитерористичній операції на території Донецької 
та Луганської областей та отримані у зоні АТО поранення;

- довідку військово-лікарської комісії про стан здоров'я;
- банківські (поштові) реквізити пораненого учасника АТО.

У випадку неможливості особистого отримання допомоги пораненим 

мобілізованим військовозобов'язаним учасником АТО надаються відповідні 
документи і банківські (поштові) реквізити члена сім'ї - одержувача допомоги. 
До членів сім'ї пораненого мобілізованого військовозобов'язаного учасника 

АТО належать мати/батько, дружина/чоловік, або один з повнолітніх дітей.

2.2. Надання одноразової допомоги членам сім'ї загиблого 

мобілізованого військовозобов'язаного учасника  антитерористичної 
операції на території Донецької та Луганської областей. 

Одноразова матеріальна допомога надається одному з членів сім'ї 
загиблого мобілізованого військовозобов'язаного учасника АТО, що проживали 

на території Дмитрівської сільської територіальної громади за фактичним 

місцем реєстрації у порядку черговості родинних зв'язків:
- Дружина (чоловік):
- Один з повнолітніх дітей (опікун або піклувальник неповнолітніх дітей);
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- Один з батьків.
Підставою для надання одноразової матеріальної допомоги є письмова 

заява, до якої для членів сім'ї загиблого мобілізованого військовозобов'язаного 

учасника АТО додаються:
- копія паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- копія документа, що підтверджує родинний зв'язок або факт спільного 

проживання однією сім'єю;
- копія свідоцтва поро смерть;
- копія лікарського свідоцтва про смерть;
- банківські реквізити одержувача допомоги. 

2.3. Надання одноразової допомоги членам сім'ї для встановлення на 

території населених пунктів Дмитрівської сільської територіальної 
громади пам’ятних знаків загиблим в зоні проведення антитерористичної 
операції українським військовослужбовцям

Підставою для надання одноразової матеріальної допомоги є письмова 

заява, до якої для членів сім'ї загиблого в зоні проведення антитерористичної 
операції українським військовослужбовця:

- копія паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- копія документа, що підтверджує родинний зв'язок або факт спільного 

проживання однією сім'єю;
- копія свідоцтва поро смерть;
- копія лікарського свідоцтва про смерть;
- банківські реквізити одержувача допомоги.

2.4. Надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали 

внаслідок пожежі в житловому будинку.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 
постраждали внаслідок пожежі в житловому будинку слід подати: 

- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
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- довідку ДСНС України про місце пожежі або акт про пожежу;
- банківські (поштові) реквізити.

2.5. Надання одноразової допомоги громадянам, яким ампутовано 

нижні кінцівки.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги громадянам, яким 

ампутовано нижні кінцівки слід подати: 
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- довідку або виписку із медичної карти з медичних закладів;
- банківські (поштові) реквізити.

2.6. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади, та яким було видалено або трансплантовано 

життєво-важливі органи 

- письмову заяву батька або матері;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування; 
- банківські (поштові) реквізити.

2.7. Надання одноразової матеріальної допомоги для лікування дітей до 

18 років які мають аутоімунне захворювання центральної та периферичної 
нервової системи 

- письмову заяву батька або матері;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування; 
- банківські (поштові) реквізити.
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2.8. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади, та яким потрібно здійснити операцію на серці. 

- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування; 
- банківські (поштові) реквізити.

2.9. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади, які мають І-ІІ групу інвалідності по зору та 

громадянам, яким потрібно здійснити операцію на очах. 
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- пенсійне посвідчення або довідку МСЕК, ЛКК
- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування; 
- банківські (поштові) реквізити.

2.10. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади, яким потрібно:                              

 -  протезувати суглоби;
 - оперативне лікування вроджених вад опорно- рухового апарату
- письмову заяву до виконкому сільської ради;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- пенсійне посвідчення або довідку МСЕК, ЛКК
- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування;
- банківські (поштові) реквізити.

2.11. Надання одноразової матеріальної допомоги дітям-інвалідам віком 
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до 18 років, які зареєстровані та проживають на території Дмитрівської 
сільської територіальної громади, та яким потрібно здійснити реабілітацію 

та лікування захворювання на ДЦП. 
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- пенсійне посвідчення та медичний висновок МСЕК, ЛКК;
- банківські (поштові) реквізити.

2.12. Надання одноразової матеріальної допомоги дітям-інвалідам віком 

до 18 років, які зареєстровані та проживають на території Дмитрівської 
сільської територіальної громади, та яким потрібно здійснити реабілітацію 

та лікування захворювання двобічної хронічної сенсоневральної глухоти. 
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- пенсійне посвідчення та довідку МСЕК, ЛКК;
- довідку з лікарень або виписку із медичної карти амбулаторного 

(стаціонарного) хворого; 
- банківські (поштові) реквізити.

2.13. Надання одноразової матеріальної допомоги дітям-інвалідам віком 

до 18 років, які зареєстровані та проживають на території Дмитрівської 
сільської територіальної громади, та яким потрібно здійснити реабілітацію 

та лікування захворювання прогресуючої гідроцефалії, дисфункції ЛШС . 

- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- пенсійне посвідчення та медичний висновок МСЕК, ЛКК;
- банківські (поштові) реквізити.

2.14. Надання одноразової матеріальної допомоги матерям загиблих 

учасників АТО/ОСС, які були зареєстровані та проживали на території 
Дмитрівської сільської територіальної громади. 

- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
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- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; 
- банківські (поштові) реквізити.

2.15. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади та яким потрібно здійснити реабілітацію та 

лікування захворювання на хронічний гломерулонефрит
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;

- довідку з лікарень або виписку із медичної карти амбулаторного 

(стаціонарного) хворого; 
- банківські (поштові) реквізити.

2.16. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 
підтоплень земельних ділянок під городництвом та житлових і 
господарських будівель 

- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
- акт обстеження ;

- довідку про склад сім'ї;
 - банківські реквізити.

2.17. Надання одноразової матеріальної допомоги особам, що мають 

статус матері – героїні, які внаслідок хвороб, трагічних обставин тощо, 
втратили трьох і більше дітей, та потребують соціальної підтримки
- письмову заяву;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім'я, по батькові 
і серію та номер паспорта;
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- копія документа, що підтверджує статус ;

- довідку сільської ради про те, що вона народила та виховала дітей;
- копії документів, що підтверджують факт смерті дітей;
- банківські реквізити.

Головними завданнями програми є:

удосконалення системи надання дієвої адресної соціальної допомоги 

найбільш вразливим верствам населення та пільг окремим категоріям 

громадян;
соціальна підтримка непрацездатних громадян, багатодітних сімей, осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та ін.;
соціальна підтримка поранених мобілізованих військовозобов'язаних 

учасників антитерористичної операції на сході України;
соціальна підтримка членів сім'ї загиблого мобілізованого 

військовозобов'язаного учасника  антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей;

соціальна підтримка громадян які хворіють онкологічними хворобами;
соціальна підтримка громадян які постраждали від пожежі житлового 

будинку;
посилення боротьби з рецидивною злочинністю, активізація запобіжних 

заходів;
сприяння в наданні раніше судимим гарантій щодо їх адаптації до 

сучасних умов життєдіяльності в суспільстві;
залучення осіб, звільнених з місць позбавлення волі, до суспільно-

корисної праці, створення системи ресоціалізації;
забезпечення соціальної підтримки особам, які перебувають у складних 

життєвих умовах.

3. Основні джерела фінансування

Реалізація даної програми базуватиметься на виконанні відповідних 

заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів сільського 

бюджету та в межах обсягу видатків, затверджених в сільському бюджеті на 

відповідний рік.

Ресурсне забезпечення: 
програми соціального захисту малозабезпечених верств населення на 2021 рік

                                                                              тис, грн
Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання програми

Етапи 

виконання 

програми

Усього 

витрат
на 

виконання
програми
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2021 рік

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

335,0 335,0

сільський бюджет 335,0 335,0

Порядок використання коштів

Кошти використовуються у такому порядку :

- одноразова матеріальна допомога надається громадянам які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської 
територіальної громади. 

- фінансування заходів проводяться на підставі поданої до виконкому 

сільської ради заяви фізичної особи з відповідним пакетом документів 

передбачених чинним законодавством України та розпорядження сільського 

голови.
- Дмитрівському сільському голові , у разі наявності всіх необхідних 

документів їх відповідності встановленим вимогам, видавати розпорядження 

про надання одноразової матеріальної допомоги: пораненим мобілізованим 

військовозобов'язаним учасникам антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей, членам сім'ї загиблих мобілізованих 

військовозобов'язаних учасників антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей, членам сім'ї для встановлення на території 
населених пунктів Дмитрівської сільської територіальної громади пам’ятних 

знаків загиблим в зоні проведення антитерористичної операції українським 

військовослужбовцям, малозабезпеченим громадянам, сім’ям з дітьми, 
інвалідам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
ветеранам та особам, похилого віку для вирішення соціально-побутових 

питань, та на інші заходи передбачені Програмою.
- Відділу соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області перераховувати кошти на 

особистий банківський рахунок одержувача допомоги або через поштове 

відділення зв'язку в межах бюджетних призначень.

4. Термін реалізації Програми

Термін реалізації Комплексної програми - до 31 грудня 2021 року.

5. Результати реалізації Програми

Реалізація програми дасть можливість поліпшити стан захищеності 
малозабезпечених верств населення, сімей з дітьми, інвалідів, громадян, які 
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постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів та осіб, похилого 

віку, поранених мобілізованих військовозобов'язаних учасників АТО; членам 

сім'ї загиблих мобілізованих військовозобов'язаних учасників 

антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей; 
сприятиме зниженню соціальної напруги та частковому вирішенню проблем 

нужденних громадян, забезпечить втілення в життя державної соціальної 
політики, соціального забезпечення та соціального захисту пенсіонерів, 
ветеранів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
інвалідів та малозабезпечених верств населення, що потребують соціальної 
підтримки з боку держави.

Виконання заходів програми забезпечить безпеку праці, збереже життя та 

здоров'я людей на виробництві, та безпечну життєдіяльність населення через 
реалізацію законодавчо закріплених прав і гарантій у сфері охорони праці.

Виконання заходів підрозділу IІІ програми дасть можливість досягти 

зрушень у протидії рецидивній злочинності; своєчасно вирішувати питання 

соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі; надати раніше 

засудженим необхідну допомогу у розв'язанні соціальних проблем та 

працевлаштуванні.

6.Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту, 
охорони здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав 

споживачів.
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