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УКРАЇНА
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від

№

“____” ______ 2013 року

м.Новомиргород

Про затвердження районної програми
“ Турбота та Милосердя ” на 2014 рік

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , районна рада
ВИРІШИЛА :
Затвердити районну програму « Турбота та Милосердя », на 2014 рік.
(додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради “З питань бюджету, власності та інвестицій”
1.

Голова районної ради

М.Чепіжак

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням Новомиргородської
районної ради
від ___________ 2013 року №

ПАСПОРТ
(загальна характеристика регіональної програми)
Районна програма «Турбота та Милосердя»
(назва програми)
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
8.1
9.

10

11.

Програма затверджена:
Рішенням районної ради від
№
Ініціатор розроблення програми

Управління соціального
населення
райдержадміністрації

захисту
Новомиргородської

Дата, номер і назва розпорядження голови
райдержадміністрації про розроблення
програми
Управління
соціального
захисту
Розробник програми
населення
Новомиргородської
райдержадміністрації
Спів розробник програми
Управління соціального
захисту
Відповідальний виконавець програми
населення
Новомиргородської
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту
Учасники програми
населення
Новомиргородської
райдержадміністрації
2014 рік
Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для
Районний бюджет, сільські, селищна та міська
комплексних програм)
ради
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього,
у тому числі:
кошти районного бюджету
кошти місцевих бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування програми

Розробник програми
В.о.начальника управління

26100

грн.

Районний бюджет, сільські, селищна та міська
ради

_______________

Кваша Л.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Новомиргородської
районної ради
від “____”_____________2013 року
№________

Районна програма

“Турбота та милосердя”
направлена на покращення умов проживання та оздоровлення
ветеранів Великої Вітчизняної війни, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи , інвалідів різних категорій ,
малозабезпечених громадян в Новомиргородському районі
на 2014 рік

Загальні положення
Районна програма « Турбота та Милосердя » направлена на покращення
умов проживання та оздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни,
інвалідів різних категорій, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
та малозабезпечених громадян району, спрямована на реалізацію завдань,
визначених Конституцією України, Законом України « Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», « Про основи соціальної захищеності
інвалідів України», « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку», « Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», положення « Про порядок
надання матеріальної допомоги на лікування окремим категорія громадян на
лікування, вирішення соціально – побутових питань » від 25 березня
2008 року № 216 – р, Закон України “Про основи соціального захисту
бездомних осіб і безпритульних дітей”, Закон України “Про соціальну
адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк.
В Новомиргородському районі налічується:
- пенсіонерів 9604, із яких 2526 інвалідів;
Особливої уваги заслуговують:
Ветерани війни :
73 –
інваліди ВВв;
208 – учасників бойових дій;
164 - членів сімей загиблих ( померлих ) ветеранів війни (вдів);
656 - учасників війни.
Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи :
26 І категорія;
129– ІІ категорія;
152 - ІІІ категорія ;
5 - ІV категорія ;
22 – вдови учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;
інваліди І групи Великої Вітчизняної війни - 6;
інваліди І групи загального захворювання та з дитинства - 167;
діти – інваліди, віком до 18 років – 126 ;
малозабезпечені сім»ї – 276;
одинокі матері – 572.
Над вирішенням життєво важливих питань даних категорій населення
працює відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення та з
питань постраждалих внаслідок аварій на ЧАЕС, сектор по обслуговуванню
інвалідів та ветеранів, відділ грошових виплат та компенсацій управління
соціального захисту населення райдержадміністрації

Основні завдання Програми.
Своєчасна та в повному обсязі:
- виплата одноразової грошової допомоги для вирішення соціально –
побутових питань, на лікування та придбання санаторно – курортних
путівок в бальнеологічну лікарню м.Знам»янки
ветеранам праці,
ветеранам війни,
членам сімей
загиблих (померлих) ветеранів
війни,інвалідам різних категорій, зокрема дітям – інвалідам віком до 18
років, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
малозабезпеченим сім»ям;
- виплата одноразової матеріальної допомоги вдовам померлих
ліквідаторів аварії на ЧАЕС до 28- річниці аварії на ЧАЕС;
- виплата одноразової грошової допомоги дітям – сиротам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи до 28-ї річниці аварії
на ЧАЕС;
- виплата матеріальної допомоги особам, звільненим з місць позбавлення
волі та бездомним громадянам;
- придбання мобільних телефонів ветеранів Великої Вітчизняної війни та
членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (особам, на яких
поширюється чинність Закону України « Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту».
Виконання програми.
-

Виконання Програми забезпечують сільські, селищна та міська
ради в частині виплати одноразової грошової допомоги для вирішення
соціально – побутових питань , на лікування , придбання санаторно –
курортних путівок в бальнеологічну лікарню м.Знам»янки вищевказаним
категоріям населення, матеріальної допомоги особам звільненим з місць
позбавлення волі та бездомним громадянам, виплату одноразової
грошової допомоги вдовам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС,
виплату одноразової грошової допомоги дітям – сиротам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно чинного
законодавства, та придбання мобільних телефонів ветеранам Великої
Вітчизняної війни та членам сімей загиблих (померлих ) ветеранів війни
(особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни гарантії їх соціального захисту»)

Додаток 2

Ресурсне забезпечення районної цільової програми
Районна програма «Турбота та Милосердя»
(назва програми)
Обсяг коштів,
який
пропонується
залучити на
виконання
програми
1
Обсяг ресурсів,
усього тис. грн.
у тому числі :
Державний
бюджет
Обласний бюджет
Районний бюджет
Місцеві бюджети
Кошти не
бюджетних
джерел
( спонсорська
допомога, в разі її
надходження від
приватних
підприємців та
керівників
фермерських
господарств
району)

Етапи виконання програми
І
2013
рік

20__
рік

20__
рік

2
26,100

3

4

ІІ

ІІІ

20__20__
Рр..
5

20__20__
рр.
6

Усього
витрат на
виконання
програ-ми

7
26,100

-

-

26,100
-

26,100
-

Потреба коштів на реалізацію
районної програми “Турбота та Милосердя”
на 2014 рік.
Фінансування програми здійснюється з таких джерел:
1 - кошти місцевих бюджетів;
Статті витрат :
- на одноразову грошову допомогу для вирішення соціально – побутових
питань, на лікування та придбання санаторно – курортних путівок в
бальнеологічну лікарню м.Знам»янки : 2014 р. – 10000 грн..;
- на одноразову матеріальну допомогу вдовам померлих ліквідаторів аварії
на ЧАЕС до річниці аварії на ЧАЕС: 2014 р. – 7700 грн..; (22 осіб)
- на одноразову грошову допомогу дітям – сиротам , які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи до річниці аварії на ЧАЕС:
2014 р.– 400,00 грн.(1 особа)
- на матеріальну допомогу особам, звільнених з місць позбавлення волі та
бездомним громадянам району: 2014 р. – 4000,00 грн;
- придбання мобільних телефонів ветеранів Великої Вітчизняної війни та
членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (особам, на яких
поширюється чинність Закону України « Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту».2014 р. – 4000,00 грн.
Очікувані результати.
1. Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги для вирішення
соціально - побутових питань, а на лікування та придбання санаторно –
курортних путівок в бальнеологічну лікарню м.Знам»янки ветеранам
праці, ветеранам війни, членам сімей померлих (загиблих) ветеранів
війни, інвалідам різних категорій ,зокрема дітям – інвалідам віком до 18
років, а також особливу увагу звернути на інвалідів І групи загального
захворювання та з дитинства, особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, малозабезпеченим сім»ям, які потребують
даної допомоги;
2. Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги вдовам
померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС до 28-ї річниці аварії на ЧАЕС;
3. Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги дітям – сиротам ,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи до 28-ї річниці
аварії на ЧАЕС;
4. Забезпечення підтримки особам звільненим з місць позбавлення волі та
бездомним громадянам району;
5. Придбання мобільних телефонів ветеранам Великої Вітчизняної війни та
членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (особам, на яких
поширюється чинність Закону України « Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту».

Додаток 3
Показники продукту районної програми
"Турбота та Милосердя"
(назва програми)
№
п/п

Назва
показника

Од.
виміру

Вихідні
дані на
початок
дії
програми

І етап виконання програми
ІІ етап
(20___ 20___р.р.

2014 рік
1
І.
1.

2
Одноразова
грошова
допомога для
вирішення
соціальнопобутових
питань, на
лікування та
придбання
санаторнокурортних
путівок в
бальнеологіч
ну лікарню
м.Знам»янки

3

4

10,00
Тис.грн

200__рік

5
6
Показники продукту програми
10,00

ІІІ етап
(20___ 20___р.р.

Усього за
період дії програми
( або до кінця дії
програми )

200__рік
7

8

9

10

10,00

2

3

4

5

Одноразова
матеріальна
допомога
вдовам
померлих
ліквідаторів
аварії на
ЧАЕС до 28-ї
річниці аварії
на ЧАЕС
Одноразова
грошова
допомога
дітямсиротам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильськ
ої катастрофи
до 28-ї
річниці аварії
на ЧАЕС
Матеріальна
допомога
особам
звільненим з
місць
позбавлення
волі та
бездомним
громадянам
району
Придбання
мобільних
телефонів
ветеранам

Тис.грн

7,7

7,7

7,7

Грн

400

400

400

Тис грн

4,0

4,0

4,0

Тис.грн
.

4,0

4,0

4,0

Великої
Вітчизняної
війни
ІІ
1.

2.

3

Одноразова
грошова
допомога для
вирішення
соціальнопобутових
питань, на
лікування та
придбання
санаторнокурортних
путівок в
бальнеологіч
ну лікарню
м.Знам»янки
Одноразова
матеріальна
допомога
вдовам
померлих
ліквідаторів
аварії на
ЧАЕС до 28-ї
річниці аварії
на ЧАЕС
Одноразова
матеріальна
допомога
дітямсиротам, які
постраждали
внаслідок

Показники ефективності програми
Зменшиться кількість
звернень громадян,
поліпшиться їх
матеріальне становище,
забезпечиться
оздоровлення громадян в
бальнеологічній лікарнї
м.Знам»янки

Покращиться
матеріальне становище
даної категорії населення

Покращиться
матеріальне становище
дітей-сиріт, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

4

5

ІІІ
1.

Чорнобильськ
ої катастрофи
до 28-ї
річниці аварії
на ЧАЕС
Матеріальна
допомога
особам
звільненим з
місць
позбавлення
волі та
бездомним
громадянам
району
Придбання
мобільних
телефонів
ветеранам
Великої
Вітчизняної
війни

Сприяння соціальної
адаптації особам,
звільненим з місць
позбавлення волі та
бездомним громадянам
району

Забезпече-ння
мобільними телефонами
ветеранів Великої
Вітчизняної війни

Показники якості програми
Забезпечення
своєчасного та в
повному обсязі
фінансування
показників програми,
що зумовить більш
якісне надання
послуг та виплати
компенсації вище
переліченим
категоріям населення
району, що призведе
до покращення умов

проживання
ветеранів війни,
інвалідів різних
категорій ,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
малозабезпечених
громадян району.

Додаток 4
Напрями реалізації та заходи районної програми
№
п/п

Назва напряму
реалізації
( пріоритетні
завдання )

Перелік
заходів
програми

Термін
виконання
заходу

"Турбота та Милосердя"

Виконавці

Джерела
фінансування

( назва програми )
Орієнтовані
обсяги
Фінансування
( вартість) тис.
грн.,
в тому числі :
І етап : 2013 р.

Очікуваний
результат

200____р.
200____р.
ІІ етап : 200
___200____р.р.
ІІІ етап : 200
___200____р.р.
І
1.

2
Одноразова
грошова допомога
для вирішення
соціальнопобутових питань,
на лікування та
придбання
санаторнокурортних путівок
в бальнеологічну
лікарню

3

4
2014 рік

5
Управління
соціального захисту
населення Ново
миргородської РДА,
сільські, селищна та
міська ради

6
Районний бюджет
сільські, селищна та
міська ради

7
10,00

8
Забезпечення в повному
обсязі виплати
одноразової грошової
допомоги для вирішення
соціально-побутових
питань, на лікування та
придбання санаторнокурортних путівок в
бальнеологічну лікарню
м. Знам»янки, що значно
зменшить кількість

м.Знам»янки
2

3

4

5

Одноразова
матеріальна
допомога вдовам
померлих
ліквідаторів аварії
на ЧАЕС до 28-ї
річниці аварії на
ЧАЕС
Одноразова
матеріальна
допомога дітямсиротам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи до 28ї річниці аварії на
ЧАЕС
Матеріальна
допомога особам
звільненим з
місць позбавлення
волі та бездомним
громадянам
району
Придбання
мобільних
телефонів
ветеранам
Великої
Вітчизняної війни

звернень громадян по
даному питанню
Забезпечення виплати
одноразової матеріальної
допомоги вдовам
померлих ліквідаторів
аварії на ЧАЕС до 26-ї
річниці аварії на
Чорнобильській АЕС

2014 рік

Управління
Районний бюджет
соціального захисту сільські, селищна та
населення Ново
міська ради
миргородської
райдержадміністрації
сільські, селищна та
міська ради

7,7

2014 рік

Управління
Районний бюджет
соціального захисту сільські, селищна та
населення Ново
міська ради
миргородської
райдержадміністрації
сільські, селищна та
міська ради

0,400

Забезпечення виплати
одноразової матеріальної
допомоги дітям-сиротам,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи до 26-ї
річниці аварії на
Чорнобильській АЕС

2014 рік

Управління
соціального захисту
населення Ново
миргородської
райдержадміністрації
сільські, селищна та
міська ради
Управління
соціального захисту
населення Ново
миргородської
райдержадміністрації
сільські, селищна та
міська ради

Районний бюджет
сільські, селищна та
міська ради

4,0

Районний бюджет
сільські, селищна та
міська ради

4.0

Забезпечення виплати
матеріальної допомоги
особам звільненим з
місць позбавлення волі та
бездомним громадянам
району з метою їх
соціальної адаптації
Забезпечення
мобільними телефонами
ветеранів Великої
Вітчизняної війни

2014 рік

