
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 (позачергова) СЕСІЯ VIІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

13 липня 2022 року № 1835

Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих незахищених
категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026

роки

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 91 Бюджетного Кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій
та виконавчого комітету міської ради, Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми соціального захисту окремих незахищених
категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на
2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії Гребінківської міської ради 8
скликання від 23.07.2020 року №768, (в редакції рішення 17 сесії 8 скликання
22.12.2021 р. №1532), у зв’язку із внесеними змінами Програму соціального
захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської
територіальної громади на 2022-2026 роки викласти в новій редакції, що
додається, а саме:

1.1 розділ 2. «Мета і основні завдання» Програми доповнити словами:
- внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням

воєнного стану в Україні;
1.2 розділ 3. «Система заходів» Програми доповнити абзацом:
-придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, оплата

відряджень для забезпечення евакуації населення з територій, на яких ведуться
(велися) бойові дії, або з тимчасово окупованих територій, забезпечення
харчуванням, медикаментами, гуманітарною допомогою та забезпечення іншими
матеріально-технічними засобами внутрішньо переміщених та/або евакуйованих
осіб;

1.3 абзац 10 розділу 3. «Система заходів» Програми викласти в новій
редакції:



«-забезпечення надання матеріальної допомоги на додаткові пільги за
користування житлово-комунальними послугами членам сім’ї загиблих
(зниклих безвісті) учасників АТО/ООС та воїнів-інтернаціоналістів»;

1.4 абзац 9 розділу 3. «Система заходів» Програми викласти в новій
редакції:

«-оплата реабілітаційних послуг для Лубенського міського центру
реабілітації дітей-інвалідів для надання соціальної реабілітації дітям-інвалідам».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради
з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.), з питань соціального захисту,
охорони здоров’я, молоді, фізичної культури та спорту, освіти, культури
(Литвиненко С.П.)

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 11 сесії Гребінківської
міської ради VIIІ скликання
23 липня 2021 року №768
(в редакції рішення
23 (позачергової) сесії
8 скликання 13.07.2022 №___ )

Програма
соціального захисту окремих незахищених
категорій населення Гребінківської міської
територіальної громади на 2022-2026 роки



ПАСПОРТ
Програми соціального захисту окремих незахищених

категорій населення Гребінківської міської
територіальної громади на 2022-2026 роки

1 Ініціатор розроблення
програми

Виконавчий комітет Гребінківської
міської ради

2 Законодавство, яке
регламентує розроблення
програми

Закони 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 Відділ соціального захисту населення
Гребінківської міської ради

4 Відповідальний виконавець
програми

Виконавчий комітет Гребінківської
міської ради, відділ соціального захисту
Гребінківської міської ради,
територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) Гребінківської міської ради,
Гребінківський міський центр соціальних
служб Гребінківської міської ради, центр
надання адміністративних послуг,
відділ освіти виконавчого комітету
Гребінківської міської ради,
відділ цивільного захисту, мобілізаційної
роботи Гребінківської міської ради

5 Термін реалізації програми 2022-2026 роки
6 Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для
реалізації програми в т.ч.:

24681000 грн

6.1. Кошти бюджету
Гребінківської міської
територіальної громади

23300000 грн

2. Кошти обласного бюджету
Полтавської області

1381000 грн



1. Загальні положення

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення
Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (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», «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; постанов Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 “Про затвердження Порядку
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги”, від 23 вересня 2020 року №859 “Деякі питання призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній
основі”.

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення
Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки 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, осіб, які
постраждали від домашнього насильства, тобто, практично всіх вразливих
категорій населення, яким необхідна підтримка держави, суспільства.

Впровадження гендерного підходу при підготовці програми, зокрема, пов’язане
з потребою забезпечення рівних можливостей доступу до державних гарантій для
всіх громадян незалежно від статі, віку, інвалідності, місця проживання, релігійних
та інших переконань, етнічного та соціального походження, сімейного та
майнового стану, належності до маломобільних груп тощо.

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 міської територіальної громади є соціальний захист
малозабезпечених верств населення громади – інвалідів, дітей-інвалідів,
малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів війни, учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС І-ІІІ категорій, онкологічних та тяжко хворих,
внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням



воєнного стану в Україні, осіб, які постраждали від домашнього насильства,
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, тощо шляхом надання
правової допомоги, одноразової (крім онкохворих та тяжкохворих) адресної
матеріальної допомоги, пільг на оплату житлово-комунальних послуг,
забезпечення пільгового перевезення та оплата транспортних витрат пов’язаних
з перевезенням пільгової категорії населення. 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

- забезпечення заходів, щодо 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 та тяжко хворим,
внутрішньо-переміщеним особам, які проживають на території громади, особам,
які постраждали від домашнього насильства, особам, які опинилися в скрутній
ситуації у зв’язку з хворобою, особам, які опинились в складних та екстремальних
життєвих обставинах (ситуаціях) ;
- забезпечення спрощеної системи прийому документів у Центрі надання
адміністративних послуг, де впроваджено програмний комплекс «Інтегрована
інформаційна система «Соціальна громада», яка здійснює прийом заяв та
документів від громадян на призначення соціальних допомог, житлових субсидій,
пільг, технічних засобів реабілітації, санаторно-курортне лікування та інших видів
допомог за місцем їх проживання та передачу їх в електронному вигляді органам
соціального захисту населення, що суттєво спрощує і пришвидшує обмін та
опрацювання інформації, забезпечує зручність для мешканців територіальної
громади, особливо це стосується старостатів, адже людині із села не потрібно
їхати до міста, а всі документи можна подати в старостаті;
- забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги серед
населення згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №
558;
- забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 23.09.2020 року №859;
- забезпечення надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю І групи до
Міжнародного дня людей з інвалідністю (3 грудня), учасникам бойових дій до Дня
Перемоги та Дня визволення міста Гребінки та Гребінківщини від нацистів (19
вересня) з відвідуванням ветеранів на дому;
- забезпечення пільгового перевезення окремих пільгових категорій громадян
залізничним та автомобільним транспортом;



- відшкодування виплат, пов’язаних з забезпеченням функціонування місця
гарантованого перебування окремих пільгових категорій громадян при реалізації
права пільгового проїзду на приміських маршрутах загального користування
автомобільним транспортом у Гребінківській міській територіальній громаді;
- забезпечення оплати послуг по перевезенню дітей до Лубенського міського
центру реабілітації у супроводі з їх батьками;
- оплата реабілітаційних послуг для Лубенського міського центру реабілітації
дітей-інвалідів для надання соціальної реабілітації дітям-інвалідам;
- забезпечення надання матеріальної допомоги на додаткові пільги за
користування житлово-комунальними послугами членам сім’ї загиблих (зниклих
безвісті) учасників АТО/ООС та воїнів-інтернаціоналістів;
- надання пільги з телекомунікаційних послуг (послуг зв’язку) та забезпечення
оплати пільг надавачам цих послуг окремим категоріям громадян, встановлення
телефонів особам з інвалідністю І-ІІ групи;
- проведення передплати газети “Гребінчин край” пільговій категорії населення
Гребінківської міської територіальної громади (інваліди війни, особи з
інвалідністю І групи загального захворювання);
- надання ритуальних послуг з поховання самотніх громадян, осіб без постійного
місця проживання, невідомих;
- 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
виконавчого комітету міської ради;
- відшкодування виплат на поховання учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни;
- забезпечення соціальних гарантій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи та ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, а саме:
 забезпечення оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи;
 відшкодування вартості путівок для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС I

категорії;
 забезпечення пільгового медичного обслуговування, осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

І-ІІІ категорій до Дня Чорнобильської трагедії (26 квітня) та до Дня
вшанування ліквідаторів наслідків Чорнобильської АЕС (14 грудня);

- забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС, а саме:
 санаторно-курортне лікування в санаторно-курортних закладах, розташованих
на території Полтавської області членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,
з числа учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників бойових дій на
території інших держав, членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали



безвісти в районі проведення АТО/ООС, та осіб, які загинули або померли
внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних
під час участі у Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа
учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників
бойових дій на території інших держав;
- проведення заходів з нагоди пам’ятних та святкових дат до Дня Перемоги (9
травня), Дня визволення міста Гребінки та Гребінківщини від нацистів (19
вересня), Дня захисника України (14 жовтня), Міжнародного дня людей з
інвалідністю (3 грудня), Дня Чорнобильської трагедії (26 квітня), Дня вшанування
ліквідаторів аварії на ЧАЕС (14 грудня);
- відзначення 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;
- забезпечення Гребінківським міським центром соціальних служб соціального
супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також
одиноких матерів та одиноких чоловіків, які виховують самостійно дітей;
- здійснення всебічної допомоги сім’ям, які постраждали від домашнього
насильства, або насильства за ознакою статі, запобігання та протидія домашньому
насильству на території Гребінківської міської територіальної громади;
- ініцювання громадського контролю за дотриманням чинного законодавства з
питань щодо запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми;
- взаємодія державних органів та громадськості з питань усунення причин та
умов, сприяючих здійсненню домашнього насилля;
- надання всебічної допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми,
зокрема у працевлаштуванні та професійному навчанні;
- співпраця з громадськими організаціями, що провадять діяльність, пов’язану з
протидією торгівлі людьми;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань подолання
стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження
цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення
гендерного паритету у духовній сфері на офіційному сайті Гребінківської міської
ради;
- сприяння розповсюдженню соціальної реклами на території Гребінківської
міської територіальної громади у закладах охорони здоров’я, учбових закладах з
питань здорового способу життя та відповідального батьківства, протидії торгівлі
людьми та гендерної рівності;
- ознайомлення з законодавством у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству на офіційному сайті Гребінківської міської ради в рубриці “Запобігання
домашньому насильству”;
- надання юридичної допомоги громадянам, які постраждали від домашнього
насильства Гребінківським бюро правової допомоги Лубенського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги;



- закупівля соціальних послуг з надання притулку у “Кризовому центрі для
жінок БО “Світло надії”;
- здійснення заходів щодо забезпечення придбання паливно-мастильних
матеріалів, запасних частин, оплата відряджень для забезпечення евакуації
населення з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або з тимчасово
окупованих територій, забезпечення харчуванням, медикаментами,
гуманітарною допомогою та забезпечення іншими матеріально-технічними
засобами внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб;
- надання Територіальним центром соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Гребінківської міської ради соціальних послуг особам без
постійного місця проживання, а саме:
 інформаційні, юридичні консультації;
 допомогу у відновленні документів для бездомних осіб;
 майнових і житлових прав;
 сприяння у працевлаштуванні;
 забезпечення теплим одягом та продуктами швидкого приготування за

зверненням бездомних осіб.

4. Організаційне та фінансове забезпечення.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Гребінківської міської територіальної громади, виходячи з можливостей його
дохідної частини, обласного бюджету Полтавської області та інших джерел не
заборонених законодавством.

В ході реалізації програми можливі зміни та доповнення до неї в залежності
від наповнення бюджету Гребінківської міської територіальної громади.



Ресурсне забезпечення Програми
(тис.грн.)

Джерела
фінасування

, які
пропонуєтьс
я залучити

на
виконання
Програми

Роки виконання Програми Усьог
о

витра
т на
викон
ання
Прогр
ами

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

Усього, в
т.ч.

4554,3 4715,1 4925,8 5137,0 5348,8 24681

Бюджет
Гребінківськ
ої міської
територіаль
ної громади

4300 4550 4650 4850 5050 23300

Кошти
обласного
бюджету
Полтавської
області

254,3 265,1 275,8 287,0 298,8 1381

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,
малозабезпечених сімей та осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах,
щодо їх інтеграції у суспільство та підвищення якості життя. Тому цією
програмою пропонується надання саме таких додаткових соціальних гарантій за
рахунок коштів бюджету Гребінківської міської територіальної громади.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО


