РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(37 сесія)

РІШЕННЯ
«20» грудня 2017 р.

м. Рубіжне

№ 37/1

Про затвердження Програми
«Соціальний захист»
на 2018-2020 роки

З метою зростання рівня життя вразливих категорій громадян, надання їм
необхідних соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб забезпечення,
керуючись ст. 20 Бюджетного кодексу України, розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2002 року № 538-р «Про схвалення Концепції
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», на підставі
рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від « » грудня 2017
№___ «Про схвалення Програми «Соціальний захист» на 2018-2020 роки,
рекомендації постійної комісії міської ради з питань економічного розвитку,
бюджету та фінансів від 13 грудня 2017 року, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26, п.п. 1,
3 ч. 3 ст. 50, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити
(додається).

Програму «Соціальний захист» на 2018-2020 роки

2. Забезпечення виконання цього рішення покласти на заступників
міського голови відповідно до їх повноважень, розподілу функціональних
обов’язків, посадових інструкцій, Положень про відділи, управління в межах
компетенції у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» з щоквартальним поданням Рубіжанською міською радою в особі
секретаря міської ради письмових звітів про хід та результати виконання цієї
Програми з поданням до ради необхідних пропозицій.
3. У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» (пп 5 п. 3 ст. 50) секретарю Рубіжанської міської ради забезпечити
своєчасне доведення
цього рішення до виконавців цієї Програми та
організувати контроль за її виконанням.

Управлінням і відділам міської ради, підприємствам, організаціям та
установам міста забезпечити виконання завдань та заходів за відповідними
напрямками цієї Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Секретар міської ради

В.І.Соловйов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Рубіжанської
міської ради
«20»12. 2017 №37/1

Програма
«Соціальний захист»
на 2018-2020 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва програми

Програма «Соціальний захист» на 2018-2020
роки

Підстава для розробки

1) Бюджетний кодекс України.
2) Закон України «Про Державний бюджет
України» на відповідний рік.
3) Рішення Рубіжанської міської ради «Про
міський бюджет» на відповідний рік.

Ініціатор розроблення
Програми

УПСЗН Рубіжанської міської ради

Розробник Програми

УПСЗН Рубіжанської міської ради

Співрозробники:

1. КУ «Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Рубіжанської міської ради».
2. КУ «Центр соціальної реабілітації дітейінвалідів Рубіжанської міської ради».
3. Рубіжанський міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.

Відповідальний виконавець УПСЗН Рубіжанської міської ради
Програми
Співвиконавці:
1. КУ «Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Рубіжанської міської ради».
2. КУ «Центр соціальної реабілітації дітейінвалідів Рубіжанської міської ради».
3. Рубіжанський міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Мета програми

Вдосконалення та посилення рівня соціального
захисту населення міста

Термін реалізації Програми 2018 -2020 роки
Перелік джерел
фінансування, які беруть
участь у виконанні
Програми

Кошти загального фонду міського бюджету,
спеціального фонду (бюджет розвитку), власні
надходження (надання платних соціальних
послуг особам похилого віку та інвалідам в
структурних
підрозділах
територіального
центру)

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для виконання
Програми за кошти
місцевого бюджету

У межах асигнувань, затверджених рішенням
Рубіжанської міської ради «Про міський бюджет
на відповідний рік», з урахуванням внесених
змін та згідно паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету

Загальні положення
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого
значення набувають питання підвищення добробуту населення, досягнення
соціальної справедливості, заохочення до соціального прогресу з метою
наближення рівня життя в країні до європейських стандартів. Вирішення цих
завдань неможливе без високопрофесійного підходу до формування та
реалізації політики соціального захисту і соціального забезпечення на
державному та місцевому рівнях. Тому, одним із пріоритетних напрямків
соціальної політики територіальної громади є підвищення ефективності
програм соціального захисту населення і, перш за все, соціального захисту
кожної окремої людини. Саме на вирішення цих стратегічних завдань, а також
на зростання рівня життя вразливих категорій громадян, надання їм необхідних
соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб спрямована ця Програма.
Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики,
яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості
життя.
В управлінні праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської
ради станом на 01.10.2017 загальна чисельність пільговиків в Єдиному
державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, становить 15857 осіб, в т.
ч.:
- Ветеранів війни - 1671 особа
- Ветеранів праці - 9965 осіб
- Інвалідів загального захворювання - 1741 особа
- Громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи - 380 осіб
- Дітей війни - 4263 особи
У сучасних умовах надзвичайно важливим і відповідальним завданням
діяльності управління праці ті соціального захисту населення є:
- надання матеріальної підтримки фізичним особам, громадянам похилого
віку, які не здатні до самообслуговування;
- надання допомоги сім’ям загиблих воїнів інтернаціоналістів на
відшкодування витрат на ЖКП;
- надання грошової допомоги почесним громадянам;
- надання допомоги на поховання деяких категорій осіб які не досягли
пенсійного віку і на момент смерті не працювали та не зареєстровані у центрі
зайнятості;

- забезпечення матеріальної допомоги особам, які опинилися в
скрутному становищі;
- відшкодування пільгового проїзду залізничним транспортом пільгових
окремих категорій громадян;
- відшкодування витрат на послуги зв’язку пільговій категорії громадян;
- відшкодування санаторно-курортного лікування ветеранів війни;
- компенсації пільг особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною;
- відшкодування витрат окремим категоріям громадян через надання
пільг на житлово-комунальні послуги;
- відшкодування витрат на проїзд громадянам, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
- проведення капітального ремонту житла інвалідам війни.
У зв’язку з підвищенням цін та тарифів на оплату житлово-комунальних
послуг більшість сімей не зможуть оплачувати комунальні послуги з сімейного
бюджету, тому на допомогу прийшла держава. За рахунок місцевого бюджету
надаватиметься пільга ветеранам війни, інвалідам війни, учасникам бойових
дій, учасникам війни, сім’ям загиблих воїнів та вдів померлих ветеранів війни ,
учасників ліквідації та постраждалих від аварії на ЧАЕС, багатодітним сім’ям
на житлово-комунальні послуги.
Однією із форм захисту незахищених та вразливих верств населення є
організація соціального обслуговування та надання їм різних видів соціальних
послуг КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Рубіжанської міської ради».
КУ «Територіальний центр» створено для надання соціальних послуг
громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах стаціонарного,
тимчасового або денного перебування з метою забезпечення цих громадян
різними видами соціальних послуг, що спрямовані на підтримання їхньої
життєдіяльності, соціальної активності.
КУ «Територіальний центр» надає наступні соціальні послуги:
1. Догляд вдома,
2. Соціальна адаптація,
3. Соціально-фізична реабілітація людей похилого віку та інвалідів,
4. Натуральна допомога.
В КУ «Територіальний центр» впроваджуються інноваційні моделі
соціальних послуг, а саме: «Університет третього віку», пункт прокату
технічних
засобів
реабілітації,
надання
соціальних
послуг
мультидисциплінарною командою для комплексного
обслуговування
населення.
У Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Рубіжанської міської ради
на забезпеченні місцевого бюджету перебувають діти віком від народження до
18 років за нозологіями: ураження опорно-рухового апарату та центральної
периферичної нервової системи, психічні захворювання та розумова
відсталість, ураження слуху, ураження зору, ураження внутрішніх органів,
онкологічні захворювання, змішані вади.

Центр здійснює заходи, спрямовані на розвиток та
коригування
порушень розвитку дитини-інваліда, корекцію психофізичного розвитку за
індивідуальною програмою реабілітації, навчання її основним соціальним та
побутовим навичкам, розвиток здібностей, раннє втручання у розвиток дитини
раннього віку, в якої визначені вади здоров’я, запобігання виникненню
(попередженню) інвалідності, створення передумов для інтеграції у суспільство
з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, з подальшим здобуттям
дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та
вищої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів.
Рубіжанський міський центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді заклад, уповноважений державою реалізувати соціальну політику шляхом
проведення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями. Центр соціальної
служби для сім'ї, дітей та молоді дає можливість: чітко виокремити конкретні
соціальні проблеми дітей, сімей і молоді та об’єднати її ресурси для їх
вирішення.
2. Визначення мети Програми
Метою міської програми “Соціальний захист” м. Рубіжне на 2018-2020
роки (далі – Програма) є вдосконалення та посилення рівня соціального захисту
населення міста, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально
незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, вирішення
питань соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у
складних життєвих обставинах, взаємодія з органами виконавчої влади,
громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість.
3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
1. Забезпечення державних гарантій та соціального захисту населення.
2. Формування комплексної системи соціального захисту громадян, які
потребують соціальної підтримки.
3. Удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш
вразливим верствам населення, посилення адресної спрямованості.
4. Підвищення якості соціального обслуговування громадян, які
перебувають у складних життєвих обставинах.
5. Підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність
яких має соціальне спрямування.
6. Створення умов для максимально раціонального та економного
використання коштів міського бюджету, спрямованих на сферу соціальної
допомоги, залучення додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток
ділової та творчої активності і громадян.
4. Фінансування Програми
Джерелами фінансування є міський бюджет, інші джерела, не заборонені
законодавством.
Обсяги бюджетних коштів визначаються щороку, виходячи з фінансових
можливостей бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством.
У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням
Рубіжанської міської ради шляхом уточнення окремих завдань і показників – у

відповідності до змін законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни
пріоритетів та з інших об’єктивних причин.
5. Перелік заходів та завдань Програми
Будь-яка особа потребує задоволення своїх потреб та інтересів і
стикається з певними труднощами та проблемами, які не завжди може подолати
самостійно. Особливістю заходів Програми є те, що вони поширюються на всі
категорії населення незалежно від віку чи суспільного становища. Водночас
зміст соціального захисту, його форми і методи є адресними, індивідуальними,
адже одна людина може потребувати матеріальної допомоги як першої умови
виживання, інша – соціального обслуговування, стороннього догляду,
моральної підтримки тощо.
Основними принципами надання різних видів соціальних послуг та
соціальної допомоги визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність,
відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання
соціальних послуг, гуманність, комплексність, максимальну ефективність
використання бюджетних та позабюджетних 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.
6. Результативні показники
Реалізація заходів, що виконує управління праці та соціального захисту
населення Рубіжанської міської ради сприятиме поліпшенню соціального
захисту незахищених та вразливих верств населення, покращанню рівня життя
ветеранів війни; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю, а саме:
- забезпечення підтримки фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування;
- компенсація витрат на житлово-комунальні послуги почесним
громадянам міста;
- компенсація витрат виконавцю волевиявлення на поховання мешканців
міста;
- поліпшення матеріального стану особам, які опинилися в скрутному
становищі;
- поліпшення рівня соціального захисту окремих категорій громадян
через виплату компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом,
- поліпшення рівня соціального захисту окремих категорій громадян
через надання пільг з послуг зв’язку;
- поліпшення рівня соціального захисту окремих категорій громадян
через надання пільг на житлово-комунальні послуги;
- поліпшення матеріального стану сім’ям загиблих воїнів
інтернаціоналістів на відшкодування витрат на ЖКП;
- підвищення рівня соціального захисту окремих категорій громадян
через виплату на компенсацію на санаторно-курортного лікування;
- покращення матеріального особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною;

- поліпшення матеріального стану громадянам, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
- проведення капітального ремонту житла інвалідам війни.
Реалізація заходів, що виконує Центру реабілітаційних послуг дітямінвалідам, забезпечить:
- створення групи короткотривалого денного догляду;
- раннє виявлення дітей-інвалідів з фізичними або розумовими вадами та
залучення їх до центру;
- упровадження програми раннього втручання, як допомоги дітям раннього віку
з вадами розвитку і сім’ям, які їх виховують.
Реалізація заходів КУ «Територіального центру» спрямована на надання
соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах
стаціонарного, тимчасового або денного перебування з метою забезпечення цих
громадян різними видами соціальних послуг, що спрямовані на підтримання
їхньої життєдіяльності, соціальної активності.
Реалізація заходів, що виконує Рубіжанський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, дозволить
- запобігти потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та
молоді;
- здійснювати соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають
у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надати їм
соціальні послуги за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких
послугах.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконавці, визначені у Програмі, щороку, до 30 грудня, інформують
Управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради
про хід її виконання.
Управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської
ради щороку, у лютому місяці, надає узагальнену інформацію постійної комісії
міської ради з соціальних питань.
8. Додатки до Програми
1. Обсяги та джерела фінансування міської програми “Соціальний
захист” на 2018-2020 роки.
2. Заходи щодо виконання міської програми “Соціальний захист” на
2018-2020 роки.

Секретар міської ради

В. І. Соловйов

Додаток 1
до Програми

Обсяги та джерела фінансування
міської програми “Соціальний захист” на 2018-2020 роки
У тому числі за роками (тис. грн.)

Обсяги
фінансування,
(тис. грн.)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Всього (тис. грн.),
у тому числі:

77243,853

23724,368

27947,439

25572,046

Міський бюджет

72922,953

22182,368

25359,439

25381,146

Спеціальний фонд
(власні надходження)

113,900

35,000

38,000

40,900

Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)

4207,000

1507,000

2550,000

150,000

Джерела
фінансування

Обсяги фінансування можуть коригуватися в межах бюджетного періоду без внесення
змін до затвердженої програми.

Додаток 2
до Програми

Заходи щодо виконання міської програми “Соціальний захист” на 2018-2020 роки
Напрямки фінансування

Обсяги
фінансування
(тис. грн.)

У тому числі за роками (тис. грн.)
2018 рік

2019 рік

2020 рік

Всього (тис. грн.),
у тому числі
Рубіжанський міський центр
соціальної служби для сім'ї,
дітей та молоді
Здійснення діяльності РМЦССМ,
згідно діючого законодавством

77243,853

23724,368

27947,439

25572,046

3981,170

1220,792

1328,752

1431,626

3981,170

1220,792

1328,752

1431,626

КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Рубіжанської
ради»
Місцевийміської
бюджет

31244,800

9321,800

12588,400

9334,600

26923,900

7779,800

10000,400

9143,700

Здійснення діяльності
територіального центру
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
згідно з діючим законодавством
Придбання автотранспорту,
пристосованого для перевезення
осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших
маломобільних груп населення
Утримання та експлуатації
автотранспорту для перевезення
осіб з обмеженими фізичними
можливостями
Спеціальний фонд (бюджет
розвитку)

25328,800

7779,800

8454,000

9095,000

1500,000

-

1500,000

-

95,100

-

46,400

48,700

4320,900

1542,000

2588,000

190,900

Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
Будівництво автономного
опалення комплексу будівлі,
капітальний ремонт в т.ч.
внутрішньої системи опалення,
забору, утеплення основної
будівлі територіального центру, в
тому числі виготовлення
проектно-кошторисної
документації та експертизи

634,000

234,000

250,000

150,000

3573,000

1273,000

2300,000

-

Власні надходження (надання
платних соціальних послуг особам
похилого віку та інвалідам в
структурних підрозділах
територіального
центру)
КУ
«Центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів
Рубіжанської міської ради»
Надання реабілітаційних послуг
інвалідам та дітям-інвалідам

113,900

35,000

38,000

40,900

5480,597

1677,46

1828,431

1974,706

5480,597

1677,46

1828,431

1974,706

Управління праці та соціального
захисту населення Рубіжанської
міської ради
Забезпечення соціальними
послугами громадян похилого
віку, інвалідів, дітей- інвалідів,
хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

36 537,286

11 504,316

12 201,856

12 831,114

2 352,659

722,716

785,026

844,917

Надання пільг населенню (крім
ветеранів війни і праці, військової
служби, органів внутрішніх справ
та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи) на оплату житловокомунальних послуг і природного
газу
Надання пільг на проїзд
громадянам, постраждалим
внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Надання інших пільг особам, на
яких поширюється дія Закону
України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту"
- надання пільг на санаторнокурортного лікування ветеранів
війни
- надання пільг на придбання
автомобільного палива Героям
соц.праці
- надання пільг на проїзд один раз
на рік залізничним транспортом

68,600

21,700

22,900

24,000

5,700

1,800

1,900

2,000

1 417,930

447,100

473,500

497,330

744,800

234,500

248,700

261,600

50,400

16,200

16,800

17,400

273,900

86,400

91,500

96,000

348,830

110,000

116,500

122,330

688,000

218,000

230,000

240,000

- проведення капітального
ремонту пільговій категорії
громадян
Надання пільг на послуги зв’язку
пільговій категорії громадян

Надання послуг на пільговий
проїзд окремих категорій
громадян на залізничному
транспорті
Надання пільг населенню на
оплату житлово- комунальних
послуг окремим категоріям
громадян відповідно до
законодавства

475,500

150,000

158,800

166,700

30 867,297

9 734,400

10308,700

10824,167

Інші видатки на соціальний
захист населення
- матеріальна допомога особам,
які опинилися в скрутному
становищі
- грошова допомога почесним
громадянам міста

661,600

208,600

221,000

232,000

530,200

168,200

175,500

186,500

29,400

9,800

9,800

9,800

- допомога на поховання деяких
категорій осіб які не досягли
пенсійного віку і на момент смерті
не працювали та не зареєстровані
у центрі зайнятості

102,000

30,600

35,700

35,700

