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      ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Дмитрівської 
сільської ради
від 17 грудня 2021 року № 981

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
соціального захисту населення Дмитрівської сільської територіальної 

громади 

на 2022-2025 роки

І. Загальні положення
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. 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.
Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку 

України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність 

охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише його окремих 

категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя стикається з 
різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними, 
виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може подолати 

самостійно.
Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до зростання тарифів 

на житлово-комунальні послуги, збільшення цін на продукти харчування, 
медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали 

причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців громади, 
наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.      

Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення 

окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних для 

життєдіяльності громадян. Тому необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки 

соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та 

підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців громади.
 Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам 

місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, 
фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту 

окремих категорій населення, відділом соціального захисту населення 

Дмитрівської сільської ради розроблено Програму соціального захисту 

населення Дмитрівської сільської ради  на 2022-2025 роки (далі – Програма). 
Законодавчими підставами для виконання Програми є закони України: 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 
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ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про охорону 

дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про статус та соціальний 

захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354 «Про 

безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»,  
Бюджетний кодекс України та інші законодавчі акти.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових 

коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету Дмитрівської СТГ. 
Програма розроблена на основі результатів аналізу чинного законодавства 

України в соціальній сфері, досвіду реалізації попередніх сільських соціальних 

програм, рішень Дмитрівської сільської ради та її виконавчого комітету, а також 

пропозицій структурних підрозділів Дмитрівської сільської ради, громадських 

організацій, діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту 

населення.

П. Мета Програми

 Метою Програми є реалізація державної політики у сфері соціального 

захисту та соціальної підтримки населення, яке проживає на території 
Дмитрівської сільської територіальної громади, підвищення життєвого рівня 

малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, осіб, які 
потрапили в складні життєві обставини, забезпечення соціального захисту та 

соціальної підтримки громадян – учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 
учасників бойових дій на території інших держав, учасників антитерористичної 
операції/операції Об’єднаних сил та членів їхніх родин, членів сімей загиблих 

(померлих), військовополонених учасників АТО/ООС, шляхом надання цільової 
допомоги, послуг та виконання окремих робіт за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також коштів, що надійшли з інших джерел, не заборонених 

законодавством.

Ш. Основні завдання Програми:

 забезпечення організаційних заходів для реалізації державних соціальних 

програм;
 реалізація додаткових гарантій соціальної і матеріальної підтримки 

незахищених, малозабезпечених жителів Дмитрівської сільської 
територіальної громади, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми, учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій на території 
інших держав, учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних 

сил та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих), військовополонених 

учасників АТО/ООС;
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 забезпечення матеріальної підтримки осіб, які опинилися в складних 

життєвих ситуаціях в зв’язку з виникненням надзвичайних ситуацій 

(стихійні лиха, пожежі, підтоплення будівель та/або городництва, та інше);
 забезпечення права на пільговий проїзд окремих категорій громадян;
 забезпечення надання пільг з послуг зв'язку та інших пільг, передбачених 

чинним законодавством України;
 забезпечення надання окремим категоріям громадян платних соціальних 

послуг та поліпшення їх якості;
 підвищення адресності, доступності і масовості  надання соціальних послуг;
 ріст рівня соціальної захищеності всіх категорій населення;
 ефективне використання бюджетних коштів.

VІ. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Дмитрівської сільської територіальної громади, в межах обсягу видатків, 
затверджених в бюджеті Дмитрівської сільської територіальної громади на 

відповідний рік (відповідно до затверджених бюджетних призначень), коштів 

субвенцій з державного бюджету, коштів, що надійшли з бюджетів усіх рівнів та 

з інших джерел, не заборонених законодавством. Порядок проведення 

фінансування заходів Програми наведений у додатках до Програми.
У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням 

Дмитрівської сільської ради шляхом уточнення окремих заходів і показників – у 

відповідності до змін законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни 

пріоритетів та з інших об’єктивних причин.

V. Очікувані результати

Реалізація заходів Програми надасть можливість поліпшити стан 

захищеності малозабезпечених верств населення, осіб з інвалідністю, ветеранів 

та осіб похилого віку; сприятиме зниженню соціальної напруги та частковому 

вирішенню проблем нужденних громадян, забезпечить втілення в життя 

державної соціальної політики, соціального забезпечення та соціального захисту 

пенсіонерів, ветеранів, осіб з інвалідністю, малозабезпечених верств населення, 
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій на 

території інших держав, учасників антитерористичної операції/операції 
Об’єднаних сил та членів їхніх родин, членів сімей загиблих (померлих), 
військовополонених учасників АТО/ООС, осіб, які потрапили в складні життєві 
обставини та потребують соціальної підтримки.

VI. Організація контролю за виконанням Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань.
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Відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області здійснює організаційне 

супроводження Програми.
Контроль за виконанням Програми здійснють постійні комісіі : з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку сіл 

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

споживачів.
За підсумками року відділ соціального захисту населення подає 

інформацію про стан виконання Програми Дмитрівській сільській раді.

___________________


