
             

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 
21 грудня 2018 року        № 503 
 

Про затвердження Програми 

соціального захисту окремих  

незахищених категорій населення  

Гребінківської об’єданої територіальної 

громади на 2019 рік  

 

 

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції відділу 

соціального захисту та рекомендації постійних комісій міської ради, 

ознайомившись з Програмою соціального захисту окремих незахищених категорій 

населення Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму соціального захисту окремих незахищених категорій 

населення Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В.) та заступника міського голови 

Волошина В.А. 

 

 

Міський голова      В.І. Колісніченко 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради VII 

скликання від 21 грудня 2018 року № 503 

 

 

 
 

 

 

 

 

Програма 

соціального захисту окремих незахищених  

категорій населення Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

Програми соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. 

 
1 Ініціатор розроблення 

прогрпми 

Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

2 Законодавство, яке 

регламентує розроблення 

програми 

Відповідно до законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про 

статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про статус учасників 

бойових дій», «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», «Про 

основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні» 

3 Розробник програми Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

4 Виконавець програми Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

5 Термін реалізації програми 2019 рік 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми в т.ч.: 

600000 грн 

6.1. Кошти бюджету 

Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади 

600000 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення 

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі Програма) 

розроблена відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», 

«Про соціальний захист дітей війни», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні». 

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік спрямована на 

поліпшення соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, органів 

внутрішніх справ; інших громадян похилого віку, інвалідів різних категорій, в тому 

числі дітей-інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, тобто, 

практично всіх вразливих категорій населення, яким необхідна підтримка держави, 

суспільства. 

Соціальний захист окремих незахищених категорій населення громади є 

важливою ділянкою діяльності міської ради. 

 

2. Мета і основні завдання. 

Метою Програми соціального захисту окремих незахищених категорій 

населення Гребінківської об’єднаної територіальної громади є соціальний захист 

малозабезпечених верств населення громади – інвалідів, дітей-інвалідів, 

малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів війни, учасників АТО, 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І-ІІ категорій, онкологічних хворих, 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо шляхом надання 

адресної грошової допомоги, пільг на оплату житлово-комунальних послуг. 

Для досягнення основної мети передбачається здійснити ряд заходів щодо 

реалізації встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, 

правових та конституційних гарантій, які передбачають соціальний захист 

населення. 

 

3. Система заходів. 
- надання матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, 

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, пенсіонерам, сім'ям 

загиблих військовослужбовців, інвалідам з дитинства, багатодітним та 

малозабезпеченим сім'ям, онкологічним хворим, особам, які опинилися в скрутній 

ситуації у зв’язку з хворобою, особам, які опинились в складних та екстремальних 

життєвих обставинах (ситуаціях) тощо; 

- надання матеріальної допомоги інвалідам І групи до Дня людей з 

інвалідністю (3 грудня) та учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І-ІІ 

категорій до Дня вшанування ліквідаторів (14 грудня), до Дня Чорнобильської 

трагедії (26 квітня), учасникам бойових дій до Дня Перемоги та Дня визволення 

міста Гребінка від нацистів (19 вересня); 

- проведення заходів до дня виводу військ з Афганістану, Дня Перемоги , дня 



визволення міста Гребінка від нацистів (19 вересня) , Дня захисника України, Дня 

інваліда (3 грудня), Дня Збройних Сил України; 

- надання земельних ділянок для індивідуального городництва; 

- надання ритуальних послуг з поховання самотніх громадян, осіб без 

постійного місця проживання, невідомих; 

- проводити відшкодування, на підставі заяви, ритуальних послуг, пов’язаних з 

похованням осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, 

не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні у розмірі, встановленому 

рішенням міської ради; 

- сприяння закладам охорони здоров’я в транспортному забезпеченні – 

чергування автотранспорту міської ради в разі необхідності, згідно узгодженого 

графіку; 

- надання субвенції районному бюджету для управління соціального захисту 

населення Гребінківської районної державної адміністрації на надання додаткових 

пільг в розмірі 50% за користування житлово-комунальних послуг; 

- надання субвенції районному бюджету для управління соціального захисту 

населення Гребінківської районної державної адміністрації на надання пільг з 

оплати телекомунікаційних послуг (послуг зв’язку) окремим категоріям громадян; 

- надання субвенції районному бюджету для управління соціального захисту 

населення Гребінківської районної державної адміністрації для відшкодування 

вартості путівок для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС I категорії; 

- надання субвенції районному бюджету для управління соціального захисту 

населення Гребінківської районної державної адміністрації на виплату компенсації 

фізичним особам, які надають послуги серед населення згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.04. 2004 року № 558; 

- надання субвенції районному бюджету для гребінківського районного 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

на оплату послуг по перевезенню дітей до Лубенського міського центру 

реабілітації; 

- бюджету м. Лубни для Лубенського міського центру реабілітації дітей-

інвалідів для надання соціальної реабілітації дітям-інвалідам 

- відзначати Грамотами і Подяками міської ради, кращих ветеранів війни, 

праці; осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; активістів громадських 

організацій, інвалідів з нагоди святкових та пам’ятних дат. 

 

4. Організаційне та фінансове забезпечення. 
Виконавцем і розпорядником коштів Програми є виконавчий комітет міської 

ради. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади, виходячи з можливостей його 

дохідної частини, інших джерел не заборонених законодавством. 

Розмір фінансування Програми соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

при наявності коштів в бюджеті Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади складає – 600000 грн. 

В ході реалізації програми можливі зміни та доповнення до неї в залежності від 

наповнення бюджету Гребінківської об’єднаної територіальної громади. 
 



 
 

5. Очікувані результати виконання програми 

Здійснення визначених Програмою заходів забезпечить виконання 

самоврядних повноважень, передбачених статтею 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», в тому числі спрямованих на надання, за рахунок 

власних коштів, додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо 

соціального захисту населення. Програма сприятиме створенню оптимальних умов 

для громадян, що визнані інвалідами, ветеранів війни та праці, учасників АТО, 

малозабезпечених сімей та осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, 

щодо їх інтеграції у суспільство та підвищення якості життя.  

Незважаючи на державну підтримку, інваліди І групи, онкологічні хворі, 

діти-інваліди, багатодітні сім’ї, учасники АТО та інші категорії мешканців громади 

потребують додаткових соціальних гарантій. Тому цією програмою пропонується 

надання саме таких додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів бюджету 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади. 

 
 

 

Секретар міської ради      Л.В. Цапенко 


