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Паспорт комплексної Програми соціального захисту населення

Валківського району на 2017-2021 роки
1. Ініціатором розроблення комплексної Програми соціального захисту
населення Валківського району на 2017-2021 роки (далі – Програма) є
Валківська районна державна адміністрація.
2. Розробником Програми є управління праці та соціального захисту
населення Валківської районної державної адміністрації.
3. Відповідальним виконавцем Програми є управління праці та соціального
захисту населення Валківської районної державної адміністрації.
4. Термін реалізації Програми – 2017 – 2021 роки.
5. Фінансування Програми здійснюється за рахунок обласного, районного
та місцевих бюджетів.

1. Загальні положения
Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину гарантований
Конституцією України.
У Валківському районі на обліку в Єдиному державному автоматизованому

реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 9451 осіб, з них: 1248 ветеранів
війни, у тому числі: інвалідів війни – 152 чол. (безпосередню участь у війні
приймало 13 інвалідів війни), учасників бойових дій – 341 чол. (безпосередню
участь приймало 14 чол.), учасників війни – 574 чол., сімей загиблих (померлих)
ветеранів війни – 181 чол.; ветеранів військової служби – 29 чол.; «дітей війни» 2360 чол., ветеранів праці – 1293 чол., 375 громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, 743 інвалідів різних груп та категорій. Всі особи
пільгового контингенту користуються пільгами, передбаченими чинним
законодавством. В районі 5592 сім’ї, які одержують субсидію та 2393 одержувачів
державних соціальних допомог.
Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення окремих
категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних для
життєдіяльності громадян.
Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти ті
пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити
більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців
Валківського району.
Зазначені факти свідчать про необхідність продовження практики реалізації
стратегії діяльності у сфері соціального захисту та соціального обслуговування,
виходячи зі стратегічних напрямів розвитку країни взагалі, в рамках районної
програми.
Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого
самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування
соціальних послуг та розробки програм соціального захисту окремих категорій
населення, управлінням праці та соціального захисту населення Валківської
районної державної адміністрації розроблено Програму соціального захисту
населення Валківського району на 2017-2021 роки (далі — Програма), яка
об’єднує в собі діючі та нові місцеві соціальні гарантії для соціально вразливих
верств населення району.
Програма розроблена на основі результатів аналізу законодавства України в
соціальній сфері, досвіду реалізації попередніх соціальних програм, а також
пропозицій громадських організацій, діяльність яких спрямована на підвищення
соціального захисту населення.
Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових
коштів, виходячи з фінансових можливостей районного бюджету та місцевих
бюджетів.
2. Мета Програми
Метою Програми є:
підтримка найбільш незахищених верств населення;
здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного
громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки

незахищеним верствам населення
збереження права на пільги окремих категорій громадян враховуючи зміни в
Законі України «Про Державний бюджет Україник»
забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту та
підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, яким виповнилось 100 і більше
років, бездомних громадян та ociб, що постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
створення умов для безперешкодного доступу ociб з обмеженими фізичними
можливостями до об'єктів житлового фонду;
забезпечення фінансової підтримки громадських організацій, діяльність яких
має соціальне спрямування.
3. Завдання Програми
Для забезпечення досягнення мети Програмою передбачено виконання
наступних завдань:
сприяти розвитку системи надання адресної соціальної допомоги найбільш
незахищеним верствам населення;
забезпечити piвні можливості для ociб з особливими потребами щодо
соціальної адаптації та інтеграції в суспільство;
підвищити рівень соціального обслуговування інвалідів, пeнсіонepiв, одиноких
непрацездатних громадян, осіб, яким виповнилось 100 і більше років,
удосконалити систему надання соціальних послуг;
забезпечити всебічну підтримку громадських організацій діяльність яких має
соціальне спрямування.
4. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету по
галузі «Соціальний захист населения» (відповідно до його можливості) в межах
асигнувань, передбачених на 2017-2021 роки.
Фінансова складова Програми може бути змінена шляхом внесення змін до
Програми або перерозподілу коштів у межах Програми головним
розпорядником коштів.

5. Очікувані результати
Реалізація даної Програми дозволить:
забезпечити фінансову підтримку найбільш незахищених верств населення;
підвищити piвень охоплення найбільш незахищених верств населения

соціальними виплатами i послугами;
створити систему своєчасного реагування щодо надання необхідної допомоги
громадянам, які її потребують, для зниження соціальної напруги в суспільстві;
забезпечити права окремих категорій громадян на пільгове перевезення,
відшкодування пільг з послуг зв’язку та проведення безоплатного капітального
ремонту власних житлових будинків (квартир);
забезпечення фінансової підтримки громадських організацій, діяльність яких
має соціальне спрямування.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Організаційне забезпечення виконання програми покладається на
Валківську районну державну адміністрацію.
Координація дій щодо виконання заходів Програми покладається на
управління прaцi та соціального захисту населения Валківської районної
державної адміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснює Валківська районна рада.

7. Заходи щодо соціального захисту населення Валківського району на 2017-2021 роки

№
п/п

Найменування заходів

Відповідальні за
виконання заходів

Джерела
фінансування

1

2

3

4

Прогнозний обсяг фінансових
ресурсів для виконання завдань,
тис.грн.
2017
5
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6
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7
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8

2021
9

7.1. Адресна допомога
7.11.

7.1.2.

7.1.3.

Забезпечення виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги, згідно із
постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.04р. №558 «Про затвердження Порядку
призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги»
Надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям Валківського району у разі тривалої
хвороби або оперативного лікування (за
зверненням)

Управління
соціального
населення
районної
адміністрації

праці
та Районний бюджет
захисту
Валківської
державної

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Управління
соціального
населення
районної
адміністрації
Надання з нагоди ювілею разової грошової Управління
допомоги особам, яким виповнилось 100, 105 і соціального
більше років
населення
районної
адміністрації

праці
та Районний бюджет
захисту
Валківської
державної

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

праці
та Районний бюджет
захисту
Валківської
державної

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

праці
та Районний бюджет
захисту
Валківської
державної

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

праці
та
захисту
Валківської
державної

Обласний бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

праці

Районний бюджет,

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

7.2.Соціальний захист ветеранів війни
7.2.1.

Надання одноразової матеріальної допомоги
інвалідам війни та учасникам бойових дій, які
приймали безпосередню участь в бойових діях в
період Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр..

7.2.2.

Закупівля санаторно-курортних путівок в санаторії
області для ветеранів війни та осіб, на яких
поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»
Проведення безоплатного капітального ремонту

7.2.3.

Управління
соціального
населення
районної
адміністрації
Управління
соціального
населення
районної
адміністрації
Управління

та

власних житлових будинків (квартир) ветеранам
війни та особам, на яких поширюється чинність
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту».

соціального
населення
районної
адміністрації

захисту
Валківської
державної

місцеві бюджети

7.3.Соціальний захист інвалідів
7.3.1.

Забезпечення проведення санаторно-курортного
лікування інвалідів загального захворювання та
інвалідів з дитинства у санаторно-курортних
закладах місцевої кліматичної зони

Управління
соціального
населення
районної
адміністрації

7.4.1.

Забезпечення виплати компенсації за одноразовий Управління
проїзд громадянам, які постраждали внаслідок соціального
Чорнобильської катастрофи
населення
районної
адміністрації

праці
та
захисту
Валківської
державної

Обласний бюджет

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

0

0

0

0

праці
та Районний бюджет
захисту
Валківської
державної

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

праці
та Районний бюджет
захисту
Валківської
державної

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

праці
та Районний бюджет
захисту
Валківської
державної

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

7.4.Соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
праці
та Районний бюджет
захисту
Валківської
державної

7.5. Соціальний захист багатодітних сімей
7.5.1.

Забезпечення багатодітних сімей та їх дітей Управління
посвідченнями
соціального
населення
районної
адміністрації

праці
та Районний бюджет
захисту
Валківської
державної

7.6. Підтримка діяльності громадських організацій
7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

Надання фінансової підтримки
районній організації ветеранів

Валківській Управління
соціального
населення
районної
адміністрації
Надання фінансової підтримки товариству Управління
інвалідів Валківського району Всеукраїнської соціального
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів населення
України»
районної
адміністрації
Надання фінансової підтримки Валківській Управління
районній організації української спілки ветеранів соціального
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
населення
районної

адміністрації
Управління
соціального
населення
районної
адміністрації

7.6.4.

Надання фінансової підтримки Валківській
районній громадській організації Всеукраїнської
громадської
організації
інвалідів
«Союз
Чорнобиль України»

7.7.1.

Обладнання об’єктів житлового фонду засобами Управління
безперешкодного доступу для осіб з обмеженими соціального
фізичними можливостями
населення
районної
адміністрації

7.8.1.

Компенсація автоперевізнику за
перевезення Управління
громадян, які мають право на пільговий проїзд
соціального
населення
районної
адміністрації
Компенсація залізничному транспорту витрат за Управління
пільгові перевезення пасажирів
соціального
населення
районної
адміністрації
Забезпечення відшкодування пільг з послуг Управління
зв’язку та встановлення квартирних телефонів соціального
окремим категоріям громадян
населення
районної
адміністрації

праці
та Районний бюджет
захисту
Валківської
державної

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Районний
бюджет,
місцеві бюджети

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

праці
та
Районний
захисту
бюджет,
Валківської місцеві бюджети
державної

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

праці
та
захисту
Валківської
державної

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

7.7. Розвиток системи реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями
праці
та Районний бюджет
захисту
Валківської
державної

7.8. Надання пільг окремим категоріям громадян

7.8.2.

7.8.3.

Заступник голови районної ради

праці
та
захисту
Валківської
державної

Районний
бюджет,
місцеві бюджети

Ю.Д. Яцина

