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Сьома позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання 

 

РІШЕННЯ 

___________ 2018 року                              смт Гриців                                                     ПРОЕК 

 

Про затвердження Комплексної програми 

соціального захисту населення  

Грицівської селищної ради  

(об’єднаної територіальної громади) 

на 2018-2020 роки 

 

Керуючись п. 22 ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

реалізації Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми», районних програм відповідного напрямку, враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури 

та молоді, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Комплексну програму соціального захисту населення Грицівської селищної 

ради (об’єднаної територіальної громади) на 2018-2020 роки (далі – Програма) 

2. Фінансування виконання заходів Програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених 

в бюджеті селища та інших коштів 

3. Про хід виконання Програми розглядати щорічно на засіданні виконавчого комітету 

селищної ради 

4. Рішення  Четвертої позачергової сесії Грицівської селищної ради від 25 січня 2016 року 

№4 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення Грицівської 

селищної ради на 2016-2020 роки» вважати таким, що втратило чинність 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради з 

питань планування, бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного і культурного розвитку 

територіальної громади (голова комісії Ганаба М.Д.)та з питань соціального захисту 

населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді (голова комісії Зарудзей О.І.) 

 

 

 

 

Грицівський селищний голова                                                                                       Л.Тіфенбах 



Додаток 1 

до рішення сьомої 

позачергової сесії селищної ради 

VІІ скликання від  

_______________№____ 

 
КОМПЛЕСНА ПРОГРАМА 

соціального захисту населення Грицівської селищної ради (об’єднаної 

територіальної громади) на 2018-2020 роки 
 

Соціальний захист найбільш соціально незахищених верств населення здійснюється 

відповідно до Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні»; «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»; 

«Про соціальний захист дітей війни»; «Про соціальні послуги»; «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» та відповідних державних нормативних актів. 

 
І. Характеристика Програми 

На території Грицівської об’єднаної територіальної проживає 7561 особа (смт Гриців, с. 

Корпилівка, с. Онишківці, с. Курганівка, с. Велика Шкарівка, с. Сасанівка, с. Крачанівка, с. 

Мала Шкарівка, с. Москвитянівка) 

Діюча на сьогодні у державі система соціального захисту населення не забезпечує у 

необхідних обсягах соціальну підтримку верств населення, які її потребують. 

Недосконалою залишається система надання пільг, допомог та компенсацій, створення 

сприятливого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями, реалізації ними 

права на участь в економічній, політичній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного 

життя 

Враховуючи ситуацію, яка склалась на сході України виникає необхідність надання 

додаткових соціальних гарантій особам, які беруть (брали) участь в АТО, членам їх сімей, а 

також членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО, зокрема у частині 

поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб 

Для уникнення соціальної напруги та з метою надання соціальної підтримки та адресної 

допомоги малозабезпеченим верствам населення, підвищення соціальної захищеності жителів 

Грицівської селищної ради підготовлена Комплексна програма соціального захисту населення 

Грицівської селищної ради на 2018-2020 роки (далі – Програма) 

 

II. Мета Програми 
Підтримка найбільш незахищених верств населення, вирішення першочергових питань щодо 

соціального захисту населення Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної 

громади), відпрацювання системи надання допомоги жителям, які її потребують, за рахунок 

коштів селищного бюджету та благодійних коштів 

 
III. Основні завдання Програми: 

– забезпечення принципу адресності соціального захисту, тобто надання соціальної та 

державної допомоги саме незахищеним верствам населення селищної ради, які її 

потребують; 

– підтримка учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, які беруть (брали) участь в АТО; 

– забезпечення надання соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в 

екстремальній ситуації у зв’язку із важкою хворобою, пожежею; постраждали внаслідок 



Чорнобильської катастрофи; особам, які беруть (брали) участь в АТО та членам їх сімей, у 

тому числі членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО 

– залучення благодійних внесків підприємств, установ та організацій для вирішення 

соціальних питань, для спільної реалізації окремих напрямків Програми 

– підвищити рівень соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких 

непрацездатних громадян тощо, та надання комплексних соціальних, медичних, 

психологічних та юридичних послуг 

– забезпечення спеціальним транспортом людей з фізичними вадами 

– співпраця з районними громадськими організаціями (районна Спілка воїнів Афганістану, 

«Ветеран Шепетівщини»; учасників АТО, «Полинь», тощо) та об'єднання розрізнених зусиль 

районних та місцевих громадських організацій щодо розповсюдження серед населення 

соціальної інформації 

– привернути увагу суспільства до важливості відзначення святкових та пам'ятних дат в 

Україні, вшанування громадян, причетних до цих подій; увічнення пам'яті загиблих героїв, 

тощо 

– використання можливостей селищного бюджету для фінансування загальноселищних 

заходів, пов'язаних із соціальним захистом населення, а також формуванням у населення 

поваги до історичних подій, збереженням пам'яті про тих, хто віддав своє життя, захищаючи 

Батьківщину, виховання нових поколінь на прикладах глибокого патріотизму, самовідданого 

служіння своєму народові 

 

IV. Напрямки реалізації Програми: 

– свята та інші заходи на території Грицівської об’єднаної територіальної громади; 

– соціальний захист населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

– соціальний захист інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, одиноких 

непрацездатних громадян  

– соціальний захист малозабезпечених громадян та сімей з дітьми 

– соціальна підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції, та 

членів їх сімей, які проживають на території Грицівської селищної ради (об’єднаної 

територіальної громади) 

 

V. Фінансово-економічне обґрунтування Програми 

Фінансування заходів щодо виконання програми здійснюється за рахунок коштів селищного 

бюджету із залученням інших джерел фінансування незаборонених законодавством 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та 

гуманітарної допомоги 

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на 

сесіях ради 

 

VІ. Очікувані результати 

Посилення соціального захисту громадян пільгової категорії, надання додаткових гарантій 

соціального захисту громадян територіальної громади, активізація роботи волонтерських 

загонів, створення умов для патріотичного виховання населення, формування позитивного 

ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей 

 

VІІ. Координація і контроль за виконанням Програми 

Співвиконавці, визначені в Програмі, до 1 лютого щороку надають виконкому селищної ради 

інформацію про стан виконання заходів Програми 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну селищну комісію з питань 

соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді (голова комісії 

Зарудзей О.І.) 

 



 

У розрізі Програми планується здійснити такі заходи: 

 

Розділ І. Свята та інші заходи на території Грицівської об’єднаної територіальної 

громади 
1. Проведення заходів щодо вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

(15 лютого) 

Виконком селищної ради, заклади 

освіти та культури 

Лютий, 2019-2020 роки 

 

2. Проведення заходів до Дня визволення сіл та селища від фашистських загарбників (6 

березня) 

Виконком селищної ради, 

підприємства, установи, 

організації  Гицівської селищної 

ради (ОТГ) 

Березень, 2019-2020 роки  

 

3. Проведення  заходів щодо вшанування матерів багатодітних сімей, жінок-інвалідів, 

ветеранів війни з Міжнародним днем прав жінок і миру (8 Березня) 

Виконком селищної ради, заклади 

культури, соціальні працівники 

Березень, 2019-2020 роки  

 

4. Проведення заходів по відзначенню на території селищної ради річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі, Дню пам'яті та примирення, Дню Перемоги (8 – 9 травня) 

Виконком селищної ради, 

підприємства, установи, 

організації смт Гриців 

травень, 2018-2020 роки  

 

5. Проведення заходів по відзначенню на території селищної ради проведення на території 

селищної ради Дня конституції України, Дня молоді та Дня селища (остання неділя червня) 

Виконком селищної ради, 

підприємства, установи, 

організації смт Гриців 

червень, 2018-2020 роки 

 

6. Проведення заходів з нагоди дня дитинства (1 червня) 

Виконком селищної ради, 

загальноосвітні, позашкільні 

навчальні заклади Грицівської 

ОТГ 

червень, 2018-2020 роки  

 

7. Проведення заходів з нагоди дня ветерана 

Виконком селищної ради, 

підприємства, установи, 

організації Грицівської селищної 

ради (ОТГ) 

жовтень, 2018-2020 роки  



8. Проведення заходів з відзначення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС 

Виконком селищної ради, заклади 

освіти та культури Грицівської 

ОТГ 

квітень, 2018-2020 роки  

 

9. Проведення заходів з нагоди дня інвалідів 

Виконком селищної ради, 

підприємства, установи, 

організації Грицівської ОТГ 

грудень, 2018-2020 роки  

 

10. Проведення заходів з нагоди дня захисника України та Дня українського козацтва 

Виконком селищної ради, 

підприємства, установи, 

організації смт Гриців 

жовтень, 2018-2020 роки  

11. Проведення заходів з нагоди свята Останнього дзвоника у  загальноосвітніх навчальних 

закладах Грицівської ОТГ 

Виконком селищної ради, заклади 

освіти  Грицівської ОТГ 

травень, 2018-2020 роки  

12. Проведення заходів з нагоди дня працівника освіти 

Виконком селищної ради, заклади 

освіти  

жовтень, 2019-2020 роки 

 

Розділ II Соціальний захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 
1.Сприяти у проведенні санаторно-курортного лікування громадян І категорії інвалідів, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в межах видатків державного бюджету  

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки  

2. Забезпечення пільгового медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, що перебуватимуть на лікуванні у Грицівській районній лікарні 

Медичні заклади смт Гриців 

2018-2020 роки  

 

Розділ ІІІ. Соціальний захист інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, одиноких 

непрацездатних громадян 
1. Сприяння вчасному наданню інформації до Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, у тому числі з категорії інвалідів, які мають право на пільги 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки  

2. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів, з визначенням 

потреби у наданні необхідної допомоги та забезпеченні належного соціального 

обслуговування потребуючих 

Соціальні працівники 

2018-2020 роки  

3. Проводити виплати ветеранам війни щорічної разової грошової допомоги до Дня 

Перемоги 



Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

4. Брати участь під час проведення зустрічей представників громадських організацій 

ветеранів та інвалідів з керівництвом органів влади для визначення пріоритетних напрямів 

роботи по вирішенню проблемних питань 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

5. Вжити заходів щодо усунення комунікаційних, будівельних та інших перешкод, що 

заважають доступу особам з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

6. Забезпечити надання соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах в зв’язку з важкою хворобою, техногенним та стихійним лихом 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

7. Виділити кошти на фінансування затвердженого положення “Про організацію служби 

“Соціальний автобус” Грицівської селищної ради в сумі 192000 грн. 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

 

Розділ IV. Соціальний захист малозабезпечених громадян та сімей з дітьми 
1. Сприяти управлінню соціального захисту населення Шепетівської райдержадміністрації 

по впровадженню Єдиної технології прийому громадян з призначення усіх видів соціальних 

допомог, компенсацій і пільг 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

2. Сприяти забезпеченню призначення та виплату державних соціальних допомог сім’ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам, та інших видів соціальних допомог 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

3. Організувати роботу по призначенню житлових субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

4. Інформувати населення щодо змін в законодавстві щодо надання соціальних допомог  

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

 

Розділ V. Соціальна підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній 

операції, та членів їх сімей, які проживають на території Грицівської селищної ради 

(об’єднаної територіальної громади) 
1. Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які беруть (брали) участь в АТО, 

членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО, і які 

проживають на території Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

 

2. Виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва та ведення особистого 

сільського господарства особам, які беруть (брали) участь в АТО та членам сімей загиблих 

(померлих) осіб, які брали участь в АТО (відповідно до діючого законодавства) 



Сесія селищної ради 

2018-2020 роки 

 

3. Забезпечення щорічного проведення профілактичних оглядів осіб, які беруть (брали) 

участь в АТО 

Грицівська АЗПСМ 

2018-2020 роки 

 

4. Включення до списку першочергового забезпечення оздоровленням дітей, батьки яких 

загинули (померли), дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в АТО 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

 

5. Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей шкільного віку з сімей осіб, які 

беруть (брали) участь в АТО 

Освітні заклади 

2018-2020 роки 

 

6. Налагодження співпраці з благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними 

організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової і натуральної 

допомоги сім’ям загиблих (постраждалих) осіб, які брали участь в АТО, які її потребують 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

 

7. Першочергове влаштування в Грицівський ясла-садок центр розвитку дитини дітей, батьки 

яких беруть (брали) участь в АТО або загинули (померли) під час участі в АТО 

Виконком селищної ради 

2018-2020 роки 

 

8. Сприяння встановленню меморіальних дошок у навчальних закладах, в яких навчалися 

загиблі (померлі) особи, які брали участь в АТО 

Виконком селищної ради 

 

2018-2020 роки 

 

Секретар селищної ради                                                                                                     І. Слаба 

 


