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Розділ IIІ 

Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 
 

     У м. Підгородне  та  с. Перемога  Дніпровського району 

Дніпропетровської області проживає  близько 9109  осіб з числа вразливих 

категорій населення, які потребують соціального захисту, з них: 470 ветеранів 

війни та членів сімей загиблих, а саме: інвалідів ВОВ -26, учасників бойових дій – 

212, в тому числі учасників антитерористичної операції  – 153;  учасників які 

виконували інтернаціональний обов’язок – 59;   6 осіб, яким виповнилося 85 років і 

старше (фронтовиків  Другої світової війни);  11 членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції (АТО); 3 інваліда - учасників АТО.                                           

977 ветеранів праці;    53 ветерани військової служби та  органів внутрішніх справ; 

5680 – пенсіонерів; 1408 дітей війни; 35 осіб постраждалі внаслідок 

Чорнобильської катастрофи,   141 багатодітна родина, в яких виховується 483 

дітей.  

На обліку в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб 

(ЄІБДВПО)  в м. Підгородне та с. Перемога перебуває 540 переселенців з 

тимчасово окупованих територій України та районів проведення анти 

терористичної операції.  

Крім цього на обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває    

3355 отримувачів різних видів соціальної допомоги, а саме:  

111 отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; 

832 отримувачів допомоги при народженні дитини; 

19 отримувачі допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи       

       піклуванням; 

2  отримувачі допомоги  при усиновленні дитини; 

166 отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям; 

17  отримувачів тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються   від 

сплати аліментів не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх 

невідоме; 

85 отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; 

26  отримувачів компенсацій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги людям похилого віку та інвалідам; 

5 отримувачі компенсаційних виплат по догляду за громадянами похилого 

віку старше 80 років та інвалідами 1-ї групи; 

20   отримувачі допомоги по догляду за психічно хворими інвалідами; 

174 отримувачів допомоги, передбаченої для інвалідів з дитинства та дітей-

інвалідів; 

36 отримувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію; 

1 дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; 

1861 отримувачів житлової субсидії. 

З метою реалізації конституційного права громадян м. Підгородне та с. 

Перемога на соціальний захист, створено і забезпечено функціонування державної 

системи соціального захисту та соціального обслуговування  (надання соціальних 

послуг) пенсіонерам, ветеранам війни і праці, інвалідам, одиноким непрацездатним 

громадянам, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують соціальної допомоги і підтримки. 



 

 

Усі зазначені категорії громадян охоплені заходами соціального захисту та 

підтримки з боку держави відповідно до чинного законодавства, зокрема в рамках 

діючих законів України: «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про соціальні послуги», «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей 

позбавленого батьківського піклування», «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальний захист дітей війни», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 

віку в Україні», «Про жертви  нацистських переслідувань», «Про охорону 

дитинства». 

Разом з тим, враховуючи фактори, що спричинені повільним зростанням 

економіки, інфляційними процесами, низьким рівнем пенсійного забезпечення, 

зростанням цін і тарифів та іншими об’єктивними реальностями, виникає 

додаткова потреба вжиття цілеспрямованих заходів соціальної підтримки на рівні 

громади, введення додаткових заходів підтримки та допомоги цілого спектру 

цільових груп населення, характерною рисою яких є малозабезпеченість, 

бездоглядність, немічність, хвороба, інші життєві негаразди, що спричиняють 

скрутне матеріальне становище; забезпечення фінансової підтримки статутної 

діяльності районних громадських організацій, членами яких є ветерани війни та 

праці, воїни-інтернаціоналісти, інваліди, чорнобильці учасники АТО та члени 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, а також забезпечення 

надання соціальних пільг і гарантій для окремих пільгових категорій громадян. 

Для вирішення соціальних проблем потрібна комплексна система заходів, 

зорієнтованих на конкретні цільові групи населення, що потребують підтримки з 

боку міської влади, чим і зумовлена необхідність розробки, прийняття і виконання 

Комплексної Програми соціального захисту населення Підгородненської міської 

ради на 2018-2020 роки (далі – Програма). 

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до неї. 

 

Розділ  IV 

Мета Програми 

 

Забезпечення реалізації конституційного права на соціальний захист окремих 

категорій населення громади. Реалізація державної політики щодо принципів 

соціальної справедливості. Підвищення кількості та якості надання соціальних 

послуг, ефективності проведення місцевої політики щодо покращення якості життя 

вразливих груп населення, забезпечення державних гарантій та впровадження 

нових механізмів посилення адресності надання матеріальної допомоги ветеранам 

війни, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам антитерористичної операції, сім’ям 

загиблих воїнів - інтернаціоналістів та сім’ям загиблих учасників АТО, сім’ям з 

дітьми та іншим вразливим категоріям населення  та підтримка статутної 



 

 

діяльності районних громадських організацій, які також захищають інтереси 

зазначених вище категорій громадян. 

 

Розділ V 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем 

 

Вирішення питань соціального захисту населення міської ради, здійснення 

послідовних заходів щодо підвищення кількості та якості надання соціальних 

послуг, ефективності проведення політики щодо покращення якості життя 

вразливих груп населення, забезпечення державних гарантій та впровадження 

нових механізмів посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, 

соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними 

захворюваннями та інших вразливих категорій громадян, передбачається 

здійснювати шляхом реалізації комплексу  взаємопов’язаних завдань і заходів 

міською радою, громадськими організаціями за рахунок міського бюджету,  та 

інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 

             

Розділ VI 

Строки та етапи виконання Програми 

 

Програма розрахована на чотири роки (початок - 2018 рік, закінчення -2020 

рік включно) та реалізується в один етап. 

              

Розділ VII 

Перелік завдань і заходів Програми 

 

З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а 

також відповідальних за дотриманням термінів їх виконання, обсяги фінансування 

з поділом на відповідні періоди та визначено обов’язок розробника Програми 

щорічно подавати на розгляд сесії міської ради проект заходів по реалізації завдань 

Комплексної Програми соціального захисту населення Підгородненської міської 

ради на 2018-2020 роки . 

Програмою передбачається виконання таких завдань: 

забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних 

гарантій, пільг, соціальних допомог та компенсацій;  

надання грошової допомоги мешканцям громади, які потрапили в скрутне 

матеріальне становище; 

надання матеріальної та натуральної допомоги пільговим категоріям 

населення до знаменних та скорботних дат; 

надання щорічної матеріальної допомоги учасникам АТО; 

надання щорічної та щомісячної матеріальної допомоги  членам сімей 

загиблих учасників АТО; 

надання щорічної матеріальної допомоги матерям загиблих воїнів-афганців; 

надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЄС та 

вдовам; 



 

 

надання матеріальної допомоги громадянам  які постраждали в наслідок 

стихійного лиха;  

надання щорічної матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам з 

зони АТО; 

надання щорічної матеріальної допомоги  мешканцям громади  на лікування 

та купівлю ліків. 

 При виникненні необхідності, розробник Програми подає клопотання на 

розгляд сесії міської ради про внесення змін і доповнень до заходів Комплексної 

Програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради на 2018-

2020 роки.  

Заходи наведені у додатку 2 до Програми. 

   

Розділ VІII 

Основні  джерела фінансування Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок міського бюджету.  

 

Розділ IX 

Організація управління та контролю за ходом виконання 

Програми 

Для організації управління та контролю за ходом виконання Програми, 

визначити структурний підрозділ соціального захисту населення Пдгородненської 

міської ради відповідальним за здійснення координаційних дій між виконавцями 

Програми та відповідальним за надання щоквартальної звітності про виконані 

заходи Програми . 

Контроль за виконанням Комплексної Програми соціального захисту 

населення Підгородненської міської ради на 2018-2020 роки покладається на 

постійну комісію міської ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, сім’ї, 

молоді, соціальної політики і праці, у справах ветеранів, інвалідів та дітей війни. 

 

Розділ  X 

Очікувані кінцеві результати Програми 

 

У результаті виконання заходів Програми очікується досягнення певних 

зрушень в реалізації державної  соціальної політики у Підгородненській міській 

раді, охоплення максимального кола осіб заходами соціального захисту та 

підтримки ветеранів війни та праці, інвалідів, воїнів-інтернаціоналістів, осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та членів 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, та інших пільгових категорій 

громадян, сімей з дітьми, забезпечення соціальної та матеріальної підтримки 

найбільш уразливих верств населення громади шляхом додержання державних 

соціальних гарантій та впровадження додаткових місцевих форм адресної 

підтримки. 

У довгостроковій перспективі результатом реалізації Програми є покращення 

рівня життя  вразливих категорій населення. 

 



 

 

 

Розділ I 
ПАСПОРТ 

Комплексної програми соціального захисту населення Підгородненської 

міської ради 2018-2020 
  
  
  

1. Ініціатор розроблення програми Структурний підрозділ з соціальних питань та військово-
облікового столу   

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про розроблення 
програми 

Розпорядження голови  Підгородненської міської ради 
від 17.11.2017 р. №261К « Про організацію розробки 
комплексної програми соціального захисту населення 
Підгородненської міської ради на 2018-2020 р.р.  

3. Розробник програми Структурний підрозділ з соціальних питань та військово-
облікового столу   

4. Співрозробники програми Бухгалтерія міської ради, структурний загально-
правовий підрозділ  

5. Відповідальний виконавець програми Структурний підрозділ з соціальних питань та військово-
облікового столу    

6. Учасники програми Міська рада, органи самоорганізації населення, 
громадські організації: ветеранів ВОВ, воїнів афганців, 
 ветеранів АТО, ліквідаторів ЧАЕС 

7. Термін реалізації програми 2018-2020  

7.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм) 

                 Не є довгостроковою  

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми (для комплексних програм) 

Міський бюджет  м. Підгородне 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, всього, 
у тому числі: 

  7 737 000 тис. грн. на три роки 

  2 579 000 тис. грн. на один рік   

9.1. коштів місцевого бюджету План бюджетних призначень 2018-2020   
  коштів інших джерел За наявністю 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Додаток 2 

до  порядку розроблення,затвердження 
та виконання міських цільових програм 

  
Розділ II 

Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми 

Комплексна програма соціального захисту населення 
                      
                                                                                                                                           тис. гривень 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на ви
конанняпрограми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат на виконанн
я програми 

               І ІІ ІІІ 

 
2018   
рік 

 2019  
 рік 

 
2020   
рік 

20_
_-
20_
_ рр
. 

20_
_-
20_
_ рр
. 

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 

2 579 
000 т.  

2 579  
000 т.  

2 579  
000 т.  

     7 737 000 тис. грн. 

місцевий бюджет 2 579 
000 т. 

 2 579 
000 т. 

2 579 0
00 т.  

    7 737 000 тис. грн.  

районні, міські (міст обласного підпорядкуванн
я) бюджети 

  
    - 

  
    _ 

  
    - 

  
  - 

  
  - 

  
     - 

бюджети сіл, 
селищ, міст районного підпорядкування 

  
    - 

  
    - 

  
    - 

  
  - 

  
  - 

  
     - 

кошти небюджетних джерел     -      -      -   -    -        - 

  
___________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


