
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесятої сесії 

 

 

24.05.2018 р.                                      Летичів                                                  №  10 

 

Про затвердження Програми 

забезпечення якісного обслуговування 

та соціальної підтримки населення на 

території Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади  

Хмельницької області на 2018 рік          

 

З метою забезпечення якісного обслуговування та соціальної підтримки 

населення шляхом удосконалення роботи управління соціального захисту 

населення Летичівської РДА, вчасного розрахунку за послуги зв’язку з 

Хмельницькою філією ПАТ “Укртелеком” та інтернет, сприяння ефективному 

“зворотному зв’язку” управління з підприємствами надавачів послуг, обміну 

інформацією з Пенсійним фондом України, податковою інспекцією Головного 

управління ДФС, а також з населенням для оперативного реагування та 

задоволення актуальних потреб, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму забезпечення якісного обслуговування та 

соціальної підтримки населення на території Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади Хмельницької області на 2018 рік         

(додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.). 
 

 

 

Селищний голова                                                               І. Тисячний 

ПРОЕКТ 



Затверджено  

рішенням 50 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від 24.05.2018 р. № 10 

 

 

Програма забезпечення якісного обслуговування та соціальної 

підтримки населення на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області на 2018 рік 

 

 
1. Загальні положення 

Програма забезпечення якісного обслуговування та соціадьної 
підтримки населення на території Летичівської селищної об’єднаної 
територіальної громади Хмельницької області на 2018 роки (далі – Програма) 
розроблена відповідно до законів України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про місцеві державні адміністрації». 

Програма мобілізує зусилля Летичівської селищної ради та управління 
соціального захисту населення Летичівської РДА на покращення та 
оперативного вирішення питання обслуговування та соціальної підтримки 
населення, яке проживає на території Летичівської селищної об’єднаної 
територіальної громади. 

 
2. Мета Програми 

Метою програми є забезпечення якісного обслуговування та 
соціальної підтримки населення шляхом удосконалення роботи управління 
соціального захисту населення Летичівської РДА, вчасного розрахунку за 
послуги зв’язку з Хмельницькою філією ПАТ “Укртелеком” та інтернет, 
сприяння ефективному “зворотному зв’язку” управління з підприємствами 
надавачів послуг, обміну інформацією з Пенсійним фондом України, 

податковою інспекцією Головного управління ДФС, а також з населенням 
для оперативного реагування та задоволення актуальних потреб. 

 
3. Заходи щодо реалізації Програми 

Управління соціального захисту населення Летичівської РДА 
здійснюватиме заходи: 

 забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної 
політики соціального захисту населення; 

 суттєве покращення соціального обслуговування та надання 
соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування безпосередньо на 
місцях проживання, а також спрощення подачі документів на різні види 
допомог; 

 забезпечення оплати за послуги зв’язку з Хмельницькою філією 
ПАТ “Укртелеком” та інтернет; 

 підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального 
захисту, які передбачені діючим законодавством. 



 
4. Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний обсяг 
фінансування заходів програми складатиме 3 тис. грн. 

Виконавцем програми є Управління соціального захисту населення 

Летичівської РДА, і одержувачем бюджетних коштів на реалізацію програми 
є також Управління соціального захисту населення Летичівської РДА. 

 
5. Очікувані результати 

Реалізація Програми дасть можливість: 
- забезпечити реалізацію державної політики у сфері соціального 

захисту населення; 
- зменшити документообіг, інші витрати в період звернення громадян 

до управління для призначення різних видів допомог; 
- якісно і вчасно обслуговувати громадян, які звертаються до 

управління для призначення різних видів допомог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 

Програми забезпечення якісного обслуговування та соціальної 

підтримки населення на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області на 2018 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Управління соціального захисту 

населення Летичівської РДА 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Управління соціального захисту 

населення Летичівської РДА 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Управління соціального захисту 

населення Летичівської РДА 

6. Учасники Програми  Управління соціального захисту 

населення Летичівської РДА, 

Летичівська селищна рада 

7. Термін реалізації Програми 2018 рік 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього,  

у тому числі: 

3 тис. грн. 

9.1. коштів селищного бюджету 3 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми забезпечення якісного обслуговування та соціальної 

підтримки населення на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області на 2018 рік 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 

 

 

2018 Всього 

Селищний бюджет 3 3 

Кошти небюджетних джерел 0 0 

РАЗОМ 3 3 

 

 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми забезпечення якісного обслуговування та соціальної підтримки населення на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади Хмельницької області на 2018 рік 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

програми 

Відповідаль-

ний 

виконавець 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні  

щорічні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

1 Реалізація 

державної політики 

у сфері  

соціального 

захисту населення  

Забезпечення оплати послуг 

зв’язку та інтернет 

2018 рік Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Летичівської 

РДА 

Селищний 

бюджет 

3 Якісне та вчасне 

обслуговування 

громадян  та 

зменшення 

документообігу,

інших витрат в 

період 

звернення для 

призначення 

різних видів 

допомог 
 


