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                                                                                                                           восьмого скликання № 124/3 

                                                                                                                             від  22.12.2020 року  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Комплексної програми  

соціального захисту населення  
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с. Аджамка  

2020 рік  



Паспорт 

Комплексної програми соціального захисту населення  

Аджамської територіальної громади на 2021 рік 

  

1.  Ініціатор розроблення 

Програми  
Аджамська сільська рада  

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

про розроблення  

Програми  

Рішення «Про затвердження  Комплексної 

програми соціального захисту населення 

Аджамської територіальної громади на 

2021 рік» 

3.  Розробник Програми  Аджамська сільська рада  

4.  Відповідальний 

виконавець Програми  

Аджамська сільська  рада  

5.  Учасники Програми  Виконавчий комітет сільської ради   

6.  Термін  реалізації  

Програми  

2021  рік  

7.  Перелік бюджетів, що 
беруть участь у  

виконанні Програми  

Кошти місцевого бюджету   

Спонсорські кошти  

Кошти не заборонені законом  

8.  Орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

виконання, реалізації 

Програми * 

  

  

 152000,00 грн.* 

  

 

  

  

                 *
 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом            

              внесення відповідних змін до місцевого бюджету впродовж терміну дії Програми. 

  

  

  

  

  



Програма соціального захисту населення Аджамської територіальної громади на 2021 

рік   

  

   Законодавчі підстави для виконання Програми: закони України: «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти 

та державні соціальні гарантії», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про жертви нацистських 

переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» «Бюджетний кодекс України», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку 

надання  одноразової допомоги дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після досягнення 18- річного віку».  

  

1.Загальні положення.  

   Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину гарантований 

Конституцією України.  

Достатній рівень життя, що забезпечує свободу від бідності, є невід’ємним правом 

людини. Це право закріплене з 1948 року Загальною декларацією прав людини, 

Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права, Конвенцією про 

ліквідацію усіх форм расової дискримінації, Конвенцією про ліквідацію усіх форм 

дискримінації щодо жінок, Конвенцією про права дитини та іншими міжнародними 

документами.   

Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за мету 

забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя. Об’єкти соціального 

захисту – це особа, сім’я, їхній добробут. 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.  

З метою відновлення соціальної справедливості необхідно підвищити соціальні стандарти 

та гарантії для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та 

створити умови для того, щоб кожна людина могла самостійно формувати стабільні, 

благополучні соціальні позиції для себе і своєї сім’ї.  

Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти 

харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали 

причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців територіальної 

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.  

          Це свідчить про необхідність продовження практики реалізації стратегії діяльності у 

сфері соціального захисту населення.  

Для забезпечення реалізації Програми  передбачається виділення цільових коштів, 

виходячи з фінансових можливостей бюджету Аджамської територіальної громади.  

На території Аджамської територіальної громади проживає:  

- багатодітні сім’ї -49 ;  

- інвалідів загального захворювання –290 ( з них інваліди візочники – 8 чол.);  

- інвалідів ВВв – 5 ;  

- АТО –159 ;  

- воїни-інтернаціоналісти - 11;  

- учасників ВВв – ;  

- вдови померлих ВВв- 10 ;    

- пенсіонери - 995 ;  

- діти інваліди  – 24 ;  

- діти позбавлені батьківського піклування – 10;  

- діти  - сироти – 3 ;   

- переселенці з Луганської і Донецької області- 13 ;  

- важкохворі діти ( онкохворі) – 2 ; 

-  учасники ліквідатори аварії на ЧАЕС -6 ; 

- діти чорнобильці – 19 дітей; 

- сім’ї СЖО ( складні життеві обставини) - 24 .  

  

            2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма. 

 

          Основними проблемами в соціальній сфері територіальної громади є:  

- недостатні обсяги державних соціальних гарантій для забезпечення соціального 

захисту окремих категорій населення;  

- недостатність фінансування заходів соціального захисту населення;  

- економічна нестабільність у державі, відсутність достатньої кількості робочих місць, 

у тому числі невиконання гарантій щодо працевлаштування інвалідів, низький рівень 

доходів населення.  

В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної операції є 

необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної 

операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих  учасників антитерористичної операції.  

Збільшується кількість звернень громадян, які гостро потребують окремих видів 

соціальних послуг, передусім адресної грошової допомоги на лікування..   

          Зміст соціального захисту, його форми і методи є адресними, індивідуальними, адже 

одна людина може потребувати матеріальної допомоги як першої умови виживання. Саме 

тому заходи Програми поширюються на всі категорії населення територіальної громади, 

які опинились у складних життєвих обставинах.  



        Основними принципами надання соціальної допомоги визначено: адресність, 

індивідуальний підхід, доступність, відкритість, гуманність, комплексність, максимальна 

ефективність використання бюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги, 

законність, соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та 

відповідальність за дотримання етичних і правових норм суб’єктами, що надають соціальні 

послуги.  

       Більшість об'єднань громадян складають незахищені категорії населення, які 

потребують зовнішньої підтримки, у тому числі й від органів місцевого самоврядування.  

       Це сприятиме налагодженню тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі 

складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективному 

використанню бюджетних коштів, спрямованих на розв'язання визначених проблем, та 

активному залученню додаткових небюджетних ресурсів виконавцями соціальних 

проектів.  

  

3. Мета Програми  

 

        Мета програми полягає у: забезпеченні додаткових до встановлених законодавством 

гарантій щодо соціального захисту окремих категорій мешканців територіальної громади, 

вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, 

матеріальнотехнічного, медичного, соціально-побутового обслуговування 

малозабезпечених громадян , здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення 

права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки 

незахищеним верствам населення, забезпечення підтримки малозабезпечених сімей, сімей 

жителів села,  призваних на військову службу на період  антитерористичної операції до 

моменту їх повернення,  соціально-правової, трудової та медичної реабілітації інвалідів, 

залучення до співробітництва з державними установами, недержавних громадських 

організацій.  

  

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми обсягів та джерел 

фінансування. Строки та етапи виконання Програми  

  

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  

місцевого бюджету,спонсорських коштів та коштів не заборонених державою. Видатки на 

виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників  

місцевого бюджету виходячи з реальних можливостей.  

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг 

виконання передбачених заходів.  

 

 

                                               5.Напрями діяльності Програми  

 



Покращення медичного та соціального обслуговування інвалідів та дітей-інвалідів; 

забезпечення доступу інвалідів до об’єктів громадського та цивільного призначення, 

транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації зв’язку, а також 

з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, 

культури, фізичної культури і спорту; забезпечення доступності дітей-інвалідів до 

навчання в шкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних 

закладах;  залучення інвалідів до трудової діяльності; залучення представників 

громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшення умов 

їх життєдіяльності; підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби 

інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності.  

Категорії громадян, на яких поширюється дія Програми:  особи з обмеженими фізичними 

можливостями, учасників бойових дій на території інших держав ,  інваліди війни та 

учасники бойових дій, громадяни похилого віку, яким виповнилося 100 і більше років, 

багатодітні сім’ї, чорнобильці, громадяни похилого віку, сім‘ям жителів селища призваних 

на військову службу на період  антитерористичної операції до моменту їх повернення, 

тощо.  

  

                      6. Заходи Програми соціального захисту населення   

                            Аджамської  сільської ради на 2021 рік   

  

№ 

з/ п  
Перелік заходів Програми  

Строк 

виконанн

я заходу  
Виконавці  

Джерела 

фінансува 

ння  

Орієнтовн 

і обсяги 

фінансува 

ння  
(вартість), 

грн.,  у 

тому числі 

2021 рік  

1  2  3  4  5  6  

1 

Проводити обстеження матеріально-побутових 

умов проживання громадян з метою вивчення 

потреб інвалідів, ветеранів війни, сімей 

війсковослужбовців, учасників АТО, одиноких 

непрацездатних громадян. Результати 

обстежень(акти) з пропозиціями щодо надання 

конкретної допомоги зазначеній категорії громадян 

виносити на розгляд виконавчого комітету. 

постійно 

Соціальні 

працівники, 

виконавчий 

комітет 

сільської 

ради 

Коштів не 

потребує 

Коштів не 

потребує 

2 

Забеспечувати соціально-побутовим 

обслуговуванням одиноких громадян похилого 

віку та інвалідів (на дому), які потребують цієї 

допомоги. 

постійно 

Соціальні 

робітники 

громади 

Місцевий 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 



3 

Залучення до волонтерського руху молодь, для 

надання допомоги одиноким непрацездатним 

громадянам похилого віку, інвалідам, учасникам 

бойових дій, вдовам та дітям війни 

постійно 

Відділ 

освіти,молод

і та 

спорту,культ

ури та 

туризму 

Аджамської 

сільської 

ради 

Коштів не 

потребує 

Коштів не 

потребує 

4 

З метою забеспечення належних умов для 

проживання, соціально-побутового 

обслуговування, надання медичної допомоги, 

виявляти і сприяти влаштуванню до будинків-

інтернатів громадян похилого віку та інвалідів, які 

за станом здоров'я потребують сторонього догляду 

і які не мають працездатних родичів, зобов'язаних 

їх утримувати за законом. 

постійно 

Соціальні 

працівники, 

виконком 

сільської 

ради 

Коштів не 

потребує 

Коштів не 

потребує 

5  

Забезпечення  реалізації права на освіту осіб з  
обмеженими  фізичними можливостями  у  
ДНЗ та ЗОШ  

постійно  
Керівники 

навчальних 

закладів  

Коштів не 

потребує  
Коштів не 

потребує  

6 

Проведення роз’яснювальної  роботи  серед 

роботодавців щодо переваг збереження існуючих 

та створення  додаткових робочих місць для 

інвалідів  
постійно  

Виконком 

селищної 

ради спільно 

з центром 

зайнятості  

Коштів не 

потребує  
Коштів не 

потребує  

7  

Вжиття  заходів щодо систематичного 

медичного обслуговування працюючих осіб з 

обмеженими  фізичними можливостями  

  

постійно  

заклади 

первинної 

медицини, 

розташовані на 

території 

Аджамської 

територіальної 

громади,  КНП 

Кропивницької 

районної ради 

«ЦПМСД 

Кропивницьког

о району»   

Коштів не 

потребує  
Коштів не 

потребує  

8  

Створення умов для вільного доступу осіб з 

обмеженими фізичними можливостями до об’єктів 

соціальної інфраструктури постійно  

 

Підприємств

а, підприємці 

територіальн

ої громади 

Кошти 

підприємці

в 

Коштів не 

потребує  

9 

Організація культурно – масових  заходів (день 

похилого віку, день інваліда, святкування Дня 

Перемоги) для осіб похилого  віку, інвалідів та 

учасників ВВв та осіб з обмеженими 
постійно 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури та 

туризму 

Аджамської 

сільської 

Кошти не 

заборонені 

законом  

Коштів не 

потребує  



ради  

10 

 Надання  пільг  по сплаті    за харчування : 

дітям – інвалідам, малозабезпечені сімї, діти 

позбавлені батьківського піклування , дітям 

учасників АТО, багатодітним сім’ям, діти 

чорнобильці 

У разі 

потреби 

з 

урахува

нням 

норм 

законода

вства  

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

культури та 

туризму 

Аджамської 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет  

Кошти  

місцевого 

бюджету 

для 

пільгових 

категорій 

за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

11 

Своєчасне виявлення  осіб похилого віку 

яким виповнилося 100, 90 і більше років, з метою 

привітання з ювілеями  
постійно  

Виконком 

сільської 

ради , 

ветеранські 

організації 

Місцевий 

бюджет  

Місцевий 

бюджет, за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради 

12 

Виявлення та надання допомоги сім’ям, жителів 

села,  призваних на військову службу на період  

антитерористичної операції до моменту їх 
повернення.  до часу 

повернен

ня   

Виконком 

сільської 

ради   

Місцевий 

бюджет 

Місцевий 

бюджет, за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради 

13 

Надання  натуральної допомоги   ветеранам війни 

учасникам бойових дій   

 

 

 

 

До свята 

дня 

Перемоги   

Виконком 

сільської 

ради  

місцевий 

бюджет 

спільно з 

підриємця

ми   

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради 

  

14  Надання допомоги учасникам АТО  До свята 

дня 

Захисник

а України  

Виконком 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

спільно з 

підприємц

ями 

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

 

15 Відшкодування витрат пов’язаних з наданням 

пільг на послуги зв’язку(абонентна плата за 

стаціонарний телефон) окремим категоріям 

громадян  

Послуги 

зв’язку 

Виконком 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  
 



16  

Виплата матеріальної допомоги на поховання 

осіб, від яких відмовились рідні та близькі  

У разі 

потреби  

Виконком 

сільської 

ради  

Місцевий 

бюджет 

5000,00 

грн та за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради, в разі 

більшої 

необхіднос

ті 

17  

Виплата матеріальної допомоги дітям до Дня 

інваліда    

 До  дня  

інваліда  

Виконком 

сільської 

ради  

Місцевий 

бюджет  

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

  

18 

Виплата матеріальної допомоги  на  
лікування  

У разі 

потреби  

Виконком 

сільської 

ради  

Місцевий 

бюджет  

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

 

19 

Виплата матеріальної допомоги до Дня 

вшанування  учасників бойових дій  на 

території інших держав  

 До  дня  
вшануван

ня  

учасників 

бойових 

дій на 

території 

інших 

держав  

 

 

 

Виконком 

сільської 

ради  

Місцевий 

бюджет  

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

 

 

 

20  

Надання одноразової  допомоги  на 

прведення лікування учасників бойових дій на 

території інших держав  
 У разі 

потреби 

Виконком 

сільської 

ради  
Місцевий 

бюджет  

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

 

21 

Впорядкування місць поховання загиблих 

учасників бойових дій на території інших  

держав  
У разі 

потреби 

Виконком 

сільської 

ради 
Місцевий 

бюджет 

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

 



 

 

22 

Виплата одноразової матеріальної     
допомоги членам сім’ї  жителів сільської 

ради  на поховання   учасників АТО 
У  разі  

потреби 

Виконком 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

спільно 

 з 

підприємц 

ями 

селища 

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

 

23 

Компенсаційні виплати  за пільговий  проїзд 

окремих  категорій громадян  на 

автомобільному транспорті  
Протяго

м року   

Виконком 

сільської 

ради  

Місцевий 

бюджет  

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

  

24  

Надання одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим внаслідок пожежі,  чи іншого  
стихійного лиха  

У разі 

потреби   

Виконком 

сільської 

ради  

Місцевий 

бюджет  

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

 

25  

Надання матеріальної допомоги  сім’ям з дітьми, 

 які перебувають  у складних життєвих 

обставинах  
У разі 

потреби   

Виконком 

сільської 

ради  

Місцевий 

бюджет  

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

 

26 

 

 
Облаштувань місць поховання загиблих  
(померлих) учасників антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил)   
У разі 

потреби  

Виконком 

сільської 

ради  

Місцевий 

бюджет  

Місцевий 

бюджет,за 

рішенням 

виконкому 

сільської 

ради  

 

27 

 

Інші соціальні виплати громади У разі 

потреби 

Виконком 

сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
147000,00 

                                                                                    Всього:  152000,00  

  



7.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми  

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем мешканців 

територіальної громади, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та 

адресності, координує взаємодію виконавчих органів селищної ради, об’єднань громадян 

та безпосередньо громадськості. Окрім того використання програмного фінансування 

заходів Програми забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері 

територіальної громади.  

Продовжуватиметься надання адресної грошової допомоги для підтримки та покращення 

матеріального стану окремих груп населення територіальної громади:  

- учасникам бойових дій та їх вдовам; 

- учасникам бойових дій на території інших держав  

- учасникам  антитерористичної операції;  

          - на поховання  померлих на момент  смерті  яких відмовились рідні та близькі ; 

          - дітям інвалідам та інвалідам візочникам до Дня інваліда ; 

-дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування післяі досягнення 18 

річного віку;  

Надаватиметься одноразова адресна грошова допомога мешканцям територіальної 

громади, які опинились в складних життєвих обставинах на:-  лікування.  

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

місцевого бюджету.  

 

8.  Очікувані результати  

 

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально незахищеним 

громадянам територіальної громади додаткову соціальну допомогу, що дозволить 

пом’якшити соціальну напругу, пов'язану з негативним впливом фінансово-економічної 

кризи і відчути реальну допомогу з боку Аджамської територіальної громади.  

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – покращення добробуту та 

якості життя мешканців Аджамської територіальної громади.  

   

   

   

              Секретар                                                                Людмила Крикуненко  

 


