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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Тринадцятої   сесії 

 

___.07.2021 р.                                     Летичів                                           №___  

Про внесення змін до Програми 

«Турбота» Летичівської селищної 

ради на 2020-2022 роки 

З метою вирішення невідкладних питань матеріального забезпечення, 

соціально-побутового обслуговування малозабезпечених жителів громади та 

посилення соціальних гарантій захисту соціально незахищених громадян, 

керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Летичівська селищна рада   

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до Програми «Турбота» Летичівської селищної ради на 

2020-2022 роки, збільшивши  орієнтовний  обсяг фінансування, передбачений 

на 2021 рік, в додатку 3 до Програми на 70 тис.грн., в тому числі: 

1.1. по пункту  6 «Надання матеріальної допомоги постраждалим 

(пораненим) учасникам АТО та  сім’ям загиблих в АТО» - на 50тис.грн.; 

1.2.  по пункту 7 «Надання матеріальної допомоги на вирішення 

соціально – побутових проблем спричинених пожежею, повінню, буревієм 

тощо» - на 20тис.грн. 

2. Внести відповідні зміни в додатки 1 та 2 до Програми. 

3. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії 

Морозова О.М.). 

 

Селищний голова                                                       Ігор ТИСЯЧНИЙ 
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Затверджено  

рішенням 82 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від 20.12.2019 р. № 12 

 

Програма «Турбота» Летичівської селищної  ради  

на 2020-2022 роки 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Програма «Турбота» Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки 

розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-           

1945 рр.», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року 

№1753 «Про допомогу на поховання»,  Законів  України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про 

часткову мобілізацію», «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні» та  інших законодавчо-

нормативних актів, що стосуються соціального захисту різних категорій 

громадян і визначає комплекс заходів, розробка і реалізація яких здійснюється 

на місцевому рівні з метою вдосконалення виконання завдань по соціальному 

захисту населення територіальної громади. 

В основу розробки Програми «Турбота» покладено системний аналіз 

законодавства України, що формує соціальну політику. При розробці даної 

Програми  враховувалась необхідність: 

 надання фінансової матеріальної допомоги для підтримки соціально-

незахищених громадян; 

 збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що 

дозволять реально підтримувати життєдіяльність незахищених верств 

населення; 

 підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, призваних на 

військову службу під час мобілізації в особливий період, учасників бойових 

дій, учасників АТО, сім’ям загиблих в АТО, військовослужбовців Збройних 

сил України, Державної прикордонної служби, МВС, Національної гвардії 

України та громадянам, які переміщуються з тимчасово окупованої території,  

дітей-інвалідів, малозабезпечених та багатодітних сімей. 

 

2. Мета програми 

 

Метою програми є вирішення невідкладних питань матеріального 

забезпечення, соціально-побутового обслуговування малозабезпечених 

жителів громади та посилення соціальних гарантій захисту соціально 

незахищених громадян, здійснення конкретних заходів, спрямованих на 

забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень.  



 

3. Основні завдання та заходи Програми 

 

Програмою передбачено надання додаткових до передбачених 

законодавством України доплат та матеріальних допомог окремим 

малозабезпеченим верствам населення. Дія Програми поширюється на 

незаможних, соціально незахищених верств населення та інші категорії 

громадян. 

Надання допомоги здійснюється відповідно до затвердженого 

положення про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги 

за рахунок коштів селищного бюджету. 

Заходи програми: 

 надання матеріальної допомоги по поховання самотніх громадян та  

громадян непенсійного віку, які на момент смерті не працювали; 

 надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. важкохворим та  

онкохворим громадянам; 

 надання матеріальної допомоги сім’ям громадян, демобілізованих з 

військової строкової служби в Збройних силах України, в розрахунку 1 тис. 

грн. на одну сім’ю; 

 надання одноразової матеріальної допомоги у сумі 1 тис. грн. сім’ї 

жителя Летичівської селищної ради, що проходить військову службу за 

контрактом; 

 надання матеріальної допомоги в розмірі 1 тис. грн. учасникам 

ліквідації аварії на ЧАЕС; 

 Надання матеріальної допомоги постраждалим (пораненим) 

учасникам АТО та  сім’ям загиблих в АТО 

 

4. Фінансування Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів  селищного 

бюджету, соціальних угод, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться 

при формуванні показників місцевого бюджету,  виходячи з реальних 

фінансових можливостей. 

 

5. Очікувані результати 

 

Реалізація Програми дозволить забезпечити:  

 надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям 

малозабезпечених та соціально-незахищених верств населення; 

 надання матеріальної допомоги на поховання малозабезпечених 

одиноких громадян та громадян непенсійного віку,  які на момент смерті не 

працювали; 

 надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. важкохворим, 

онкохворим громадянам; 



 надання матеріальної допомоги сім’ям громадян, демобілізованих з 

військової строкової служби в Збройних силах України; 

 надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям жителів 

Летичівської селищної ради, що проходять військову службу за контрактом;  

 надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС; 

 надання матеріальної допомоги постраждалим (пораненим) 

учасникам АТО та  сім’ям загиблих в АТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 

Програми «Турбота» Летичівської селищної  ради на 2020-2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

6. Учасники Програми  Члени виконавчого комітету, депутати 

селищної ради, населення, що проживає 

на території Летичівської селищної ради 

7. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього,  

1511 тис. грн. 

у тому числі: 2020 2021 2022 

9.1. коштів місцевого бюджету 486 тис.грн. 520 тис.грн. 505 тис.грн. 

9.2. коштів інших джерел    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми «Турбота» Летичівської селищної  ради на 2020-2022 роки 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 

 

 

I II III Всього 

2020 2021 2022 

Селищний бюджет 486 520 505 1511 

Кошти небюджетних джерел 0 0 0 0 

РАЗОМ 486 520 505 1511 

 
 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми «Турбота» Летичівської селищної  ради на 2020-2022 роки 

 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  

щорічні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

2020 2021 2022 

1 Надання 

додаткових до 

передбачених 

законодавством 

України доплат 

та матеріальних 

допомог 

окремим 

малозабезпечен

им верствам 

населення 

1. Передбачити кошти на поховання 

малозабезпечених одиноких громадян та 

громадян непенсійного віку,  які на момент 

смерті не працювали 

2020-2022 

роки 

Виконавчий 

комітет 

Летичівської 

сели ради 

Селищний 

бюджет 

50 50 50 Надання 

матеріальної 

допомоги 

окремим 

категоріям 

малозабезпечених 

та соціально 

незахищених 

верств населення, 

що проживають 

на території 

Летичівської 

селищної ради 

2. Надання матеріальної допомоги на 

лікування, в т.ч. важкохворим, онкохворим 

громадянам 

271 300 350 

3. Надання матеріальної допомоги сім’ям 

громадян, демобілізованих з військової 

строкової служби в Збройних силах 

України, в розрахунку 1 тис. грн. на одну 

сім’ю 

20 23 25 

4. Надання одноразової матеріальної 

допомоги у сумі 1 тис. грн. сім’ї жителя 

Летичівської селищної ради, що проходить 

військову службу за контрактом 

10 12 15 

5. Надання матеріальної допомоги в 

розмірі 1 тис. грн. учасникам ліквідації 

аварії на ЧАЕС та їх вдовам 

65 65 65 

  6.Надання матеріальної допомоги 

постраждалим (пораненим) учасникам 

АТО та  сім’ям загиблих в АТО 

   50 50 0  

  7. Надання матеріальної допомоги на 

вирішення соціально – побутових 

проблем спричинених пожежею, 

повінню, буревієм тощо 

   20 20 0  

Всього 1511 486 520 505  

 


