РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
(шоста сесія)
РІШЕННЯ
від «24 » грудня 2020 р.

м. Рубіжне

№ 6/49

Про затвердження Комплексної
міської програми соціального
захисту населення м. Рубіжне на
2021-2023 роки

З метою забезпечення комплексного підходу до вирішення соціальних
потреб населення міста Рубіжного та посилення соціального захисту пільгової
категорії громадян, на підставі рішення виконавчого комітету Рубіжанської
міської ради від «____»_______2020 №___ «Про схвалення Комплексної міської
програми соціального захисту населення м. Рубіжне на 2021-2023 роки»,
рекомендацій постійної комісії міської ради з соціальних питань від «16» грудня
2020 року, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 2, п.3 ч.4 ст. 42, п.2 ч. 3 ст. 50, ч.1 ст.59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну міську програму соціального захисту населення
м. Рубіжне на 2021-2023 роки (додається).
2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при
затвердженні міського бюджету на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з соціальних питань.
Секретар міської ради

Юрій АРЦЕВ

Додаток до рішення
Рубіжанської міської ради
від «24»12. 2020 № 6/49

Комплексна міська програма соціального захисту населення м. Рубіжне
на 2021-2023 роки
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
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Назва Програми

2

Нормативно-правова
Програми

Комплексна
міська
програма
соціального
захисту
населення
м. Рубіжне на 2021-2023 роки
основа - Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
- Закон України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»,
- Закон України «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»;
- Закон України «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці
та інших громадян похилого віку»;
- Закон України «Про основи
соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні»;
- Закон України «Про соціальні
послуги»;
- Указ Президента України від
18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові
заходи щодо соціального захисту
учасників антитерористичної
операції»
-ПКМУ «Про організацію надання
соціальних послуг» України від
01.06.2020 №587
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Розробник Програми

4

Співрозробники програми

5

6

7

Управління праці та соціального
захисту населення Рубіжанської
міської ради

Громадська організація «Ветерани
Чорнобиля м. Рубіжне»,
Громадська організація «Спілка
ветеранів АТО м. Рубіжне»,
Рубіжанська міська організація
Української Спілки ветеранів
Афганістану (воїнівінтернаціоналістів),
КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Рубіжанської
міської ради»,
КУ «Центр комплексної реабілітації
дітей з інвалідністю» Рубіжанської
міської ради,
Рубіжанський
міський
центр
соціальних служб
Відповідальний
виконавець Управління праці та соціального
Програми
захисту населення Рубіжанської
міської ради
Учасники Програми
КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Рубіжанської
міської ради»,
КУ «Центр комплексної реабілітації
дітей з інвалідністю» Рубіжанської
міської ради,
Рубіжанський
міський
центр
соціальних служб
Термін реалізації програми
2021-2023 роки

2. СКЛАД ПРОБЛЕМИ
Комплексна міська програма соціального захисту населення м. Рубіжне на
2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена з метою посилення соціального
захисту пільгової категорії громадян відповідно до Законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основні

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»,
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
Головними завданнями, які передбачено вирішити завдання реалізації
Програми, є проведення додаткових заходів, спрямованих на покращення
соціального захисту громадян м. Рубіжне.
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи
бойових діях на території інших держав. Згідно із Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - Закон) до ветеранів війни
належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники
війни.
В місті Рубіжне станом на 01.12.2020 на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває близько
14 тис. осіб, з яких: ветеранів війни – 1,4 тис. осіб, в т. ч.: осіб з інвалідністю
внаслідок війни – 139 осіб (із них: 7 - УБД періоду Другої Світової війни, 18 –
УБД на території інших держав, 9 – УБД АТО/ООС); учасників бойових дій – 840
осіб (із них: 3 – УБД періоду Другої Світової війни, 180 - УБД на території інших
держав, 657 – УБД АТО/ООС); учасників війни – 303 осіб; дітей війни – 3,2 тис.
осіб.
В місті Рубіжному станом на 01.12.2020 проживає 172 учасника бойових дій
в Афганістані, з яких 18 є особами з інвалідністю внаслідок війни й від загального
захворювання та 12 сімей померлих воїнів-інтернаціоналістів, в т.ч. 3 сім’ї
загиблих учасників бойових дій.
В місті станом на 01.12.2020 налічується 330 громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них:
- 192 особи (ЧАЕС) І та ІІ категорій – ліквідатор;
- 10 осіб (ЧАЕС) ІІ категорія – потерпілий;
- 74 особи (ЧАЕС) ІІІ та ІV категорії;
- 40 вдов учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- 14 дітей (ЧАЕС) потерпілих.
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 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.

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 осіб з
інвалідністю,
4. Натуральна допомога.
В КУ «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» 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 з інвалідністю, 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 соціальних служб – заклад, уповноважений
державою реалізувати соціальну політику шляхом проведення соціальної роботи з
дітьми, молоддю та сім’ями. Центр соціальних служб дає можливість: чітко
відокремити конкретні соціальні проблеми дітей, сімей і молоді та об’єднати її
ресурси для їх вирішення.
Основними завданнями Центру є:
- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання
потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;
- надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно
до їх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої
влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері
сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації
негативних наслідків таких обставин.

3. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є поступове вирішення основних проблем з соціального
захисту окремих категорій громадян та забезпечення надійних передумов з
реалізації їх прав та свобод у зв'язку зі складною соціально-економічною
ситуацією в країні.
Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування
мешканців міста, які потребують соціальної допомоги і підтримки.
При розробці Програми враховувались наступні обставини:
- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, одним з головних
факторів якої є поступове підвищення рівня життя населення міста Рубіжного, а
саме: осіб з інвалідністю, пенсіонерів;
- необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що
дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціальнонезахищених мешканців міста.
4. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Особи з інвалідністю внаслідок війни, ветерани війни та праці; особи, що
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветерани та особи з інвалідністю з
числа військовослужбовців мають пільги згідно із Законами України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної
поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
Пенсіонери - згідно з Законом України «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».
Особи з інвалідністю мають пільги згідно з Законом України «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
Програма націлена на здійснення заходів у напрямках, які посилять
соціальне становище окремих категорій громадян (таблиця 1).
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; осіб з
інвалідністю, а саме:
- забезпечення матеріальної підтримки фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, які не здатні до
самообслуговування;
- надання матеріальної допомоги почесним громадянам міста;
- компенсація витрат виконавцю волевиявлення на поховання деяких
категорій осіб які не досягли пенсійного віку і на момент смерті не працювали та
не зареєстровані у центрі зайнятості;
- 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 матеріального стану сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів

на відшкодування витрат на ЖКП;
- підвищення рівня соціального захисту окремих категорій громадян через
виплату компенсації санаторно-курортного лікування;
- покращення матеріального стану осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною;
- поліпшення матеріального стану громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
Реалізація заходів, що виконує КУ «Центр комплексної реабілітації дітей з
інвалідністю» Рубіжанської міської ради забезпечить:
- створення групи короткотривалого денного догляду;
- раннє виявлення дітей з інвалідністю 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 «Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Рубіжанської міської ради» спрямована на надання
соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах
і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання 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 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.
5. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ
Строк виконання програми заплановано на 2021-2023 роки.

Таблиця 1

Завдання та заходи Програми
Найменування
завдання

Найменування заходу

1. Організація
та надання
соціальної
допомоги та
пільг окремим
категоріям
громадян

1.1 Забезпечення
соціальними послугами
громадян похилого віку,
осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю, хворих, які не

Виконавець

Джерела
фінансування

Планові
обсяги
фінансуван
ня, тис.грн.
3750,000

1200,000

1250,000 1300,000 Покращення рівня життя
громадян похилого віку, осіб
з інвалідністю, які
потребують сторонньої
допомоги

2021

2022

2023

Очікувані
результати

УПСЗН

Місцевий
бюджет

УПСЗН

Місцевий
бюджет

1792,500

566,500

597,500

628,500

Поліпшення рівня життя
ветеранів війни, які
проживають у м.Рубіжне

УПСЗН

Місцевий
бюджет

1740,000

550,000

580,000

610,000

УПСЗН

Місцевий
бюджет

52,500

16,500

17,500

18,500

УПСЗН

Місцевий
бюджет

415,000

130,000

140,000

145,000

Поліпшення здоров’я
ветеранів війни, які
проживають у м.Рубіжне
Покращення матеріального
стану Героя соціалістичної
праці міста
Покращення рівня життя
пільгової категорії громадян

УПСЗН

Місцевий
бюджет

1427,900

463,200

469,900

494,800

здатні до самообслуговування

і потребують сторонньої
допомоги
1.2 Надання інших пільг
особам, на яких
поширюється дія Закону
України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту
- надання пільг на
санаторно-курортного
лікування ветеранів війни
- надання пільг на
придбання автомобільного
палива Героям соц.праці
1.3 Надання пільг на
послуги зв’язку пільговій
категорії громадян
1.4 Компенсація послуг по
пільговому перевезенню
окремих категорій

Покращення рівня життя
окремих категорій громадян

громадян залізничним
транспортом
1.5 Надання 50% знижки за

УПСЗН

Місцевий
бюджет

57,000

18,000

19,000

20,000

Покращення матеріального
стану сімей загиблих в
афганській війні

УПСЗН

Місцевий
бюджет

1290,000

400,00

430,000

460,000

Покращення матеріального
становища
осіб,
які
перебувають у складних
життєвих обставинах

УПСЗН

Місцевий
бюджет

685,000

210,000

230,000

245,000

Вшанування
громадян міста

УПСЗН

Місцевий
бюджет

195,000

65,000

65,000

65,000

Матеріальна підтримка сімей

УПСЗН

Місцевий
бюджет

75,000

25,000

25,000

25,000

Покращення матеріального
становища громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

УПСЗН

Місцевий
бюджет

41,000

12,800

13,600

14,600

Поліпшення матеріального
стану осіб з інвалідністю
внаслідок війни з числа
учасників бойових дій, які

оплату житлово-комунальних

2.Матеріальна
та натуральна
допомога

послуг членам сімей
загиблих в афганській війні
2.1. Надання матеріальної
допомоги
особам,
які
опинились
в
складних
життєвих обставинах (за
зверненням громадян).
2.2
Надання
грошової
допомоги
почесним
громадянам міста
2.3.Надання допомоги на
поховання деяких категорій
осіб, які не досягли
пенсійного віку і на момент
смерті не працювали та не
зареєстровані у центрі
зайнятості
2.4 Надання матеріальної
допомоги громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, для проведення
операцій хворим на онкота серцево-судинні
захворювання і заміну
кардіостимуляторів
(резервний фонд)
2.5. Надання за заявою
одноразової матеріальної
допомоги у розмірі 50%
прожиткового мінімуму на

почесних

3.Життя у
суспільстві

час звернення осіб з
інвалідністю внаслідок
війни, інвалідність яких
пов'язана з пораненням,
одержаним під час
безпосередньої участі в
АТО, до Дня захисника
України (особам, які
зареєстровані у м.Рубіжне)
2.6. Надання за заявою
одноразової матеріальної
допомоги у розмірі 50%
прожиткового мінімуму на
час звернення членам сімей
загиблих (померлих) осіб,
які брали участь в АТО
(особам, які зареєстровані у
м.Рубіжне)
2.7 Надання за заявою
одноразової матеріальної
допомоги у розмірі 50%
прожиткового мінімуму на
час звернення ветеранам
афганської війни з
інвалідністю та їх сім’ям
загиблих УБД (особам, які
зареєстровані у м.Рубіжне)
2.8 Надання допомоги
сім’ям, діти яких хворіють
на орфанні захворювання
3.1 Надання соціальних
послуг КУ «Територіальний
центр соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)»

брали участь в АТО/ООС

УПСЗН

Місцевий
бюджет

18,300

5,700

6,100

6,500

Поліпшення матеріального
стану членів сімей загиблих
осіб, які брали участь в
АТО/ООС

УПСЗН

Місцевий
бюджет

83,420

25,680

27,840

29,900

Покращення матеріального
стану ветеранів афганської
війни з інвалідністю та
сімей загиблих учасників
бойових дій

УПСЗН

Місцевий
бюджет

720,000

240,000

240,000

240,000

Поліпшення матеріального
стану сімей, діти яких хворіють
на орфанні захворювання

КУ
«Територільний
центр»

Місцевий
бюджет

48055,000

16775,00

15245,00 16035,00 Обслуговування одиноких
осіб похилого віку та осіб,
які цього потребують

4. Правовий
захист

3.2 Соціальний супровід
сімей, які опинилися у
складних життєвих
обставинах
3.3 Надання
реабілітаційних послуг
дітям з інвалідністю КУ
«Центр комплексної
реабілітації дітей з
інвалідністю» Рубіжанської
міської ради
5.1.Надання безкоштовних
юридичних консультацій в
Управлінні праці та
соціального захисту
населення з питань
соціального захисту
5.2. Висвітлення в місцевих
засобах масової інформації
змін у чинному
законодавстві щодо
порядку надання пільг та
компенсацій
5.3. Проведення нарад,
«круглих столів»,
конференцій з метою
вирішення нагальних
питань соціального захисту
населення

РМЦСС

Місцевий
бюджет

11088,000

3550,000

3673,000 3865,000 Охоплення соціальним
супроводом сімей, які
опинилися у складних
життєвих обставинах
3685,500 3878,000 Покращення життя родин
дітей з інвалідністю через
отримання реабілітаційних
послуг

КУ
«ЦКРДІ»

Місцевий
бюджет

11033,500

3470,000

УПСЗН

Не
потребує
фінансування

-

-

-

-

Вирішення проблем шляхом
надання безкоштовної
юридичної консультації,
проблемних питань.

УПСЗН

За рахунок
коштів
виконавців
заходу

-

-

-

-

Своєчасне інформування
суспільства про зміни у
чинному законодавстві,
місцеві програми та заходи.

УПСЗН

Не
потребує
фінансування

-

-

-

-

Вирішення нагальних питань
соціального захисту окремих
категорій населення
м. Рубіжне

Начальник управління праці та соціального
захисту населення Рубіжанської міської ради

Наталія КОВТУН

Секретар Рубіжанської міської ради

Юрій АРЦЕВ

