УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХХVІІІ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ № 206-28/18
18 грудня 2018 р.

м. Чернівці

Про затвердження обласної комплексної
програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян
„Турбота” на 2019-2021 роки
Керуючись Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку”, „Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні” та пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, з метою подальшого посилення соціального
захисту окремих категорій громадян, реального впливу на процеси економічного
зростання, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити обласну комплексну програму соціальної підтримки окремих
категорій громадян „Турбота” на 2019–2021 роки (далі – Програма) та
Положення про депутатський фонд щодо соціальної підтримки окремих
категорій громадян області, що додаються.
2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Дякова А.А.)
передбачати кошти на реалізацію заходів Програми при розробці проектів
обласних бюджетів на 2019–2021 роки. Сума фінансування на відповідний
бюджетний період визначається рішенням сесії про обласний бюджет, виходячи
із наявних бюджетних можливостей.
3. Рекомендувати районним державним адміністраціям, Чернівецькій та
Новодністровській міським радам, об’єднаним територіальним громадам
забезпечити виконання обласної комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян „Турбота” на 2019–2021 роки та розробити на її
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основі відповідні програми на місцях. При складанні місцевих бюджетів
передбачити необхідні кошти для їх фінансування.
4. Рекомендувати засобам масової інформації здійснювати систематичне
висвітлення ходу реалізації Програми.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Гостюка В.І. та постійну комісію обласної
ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та
підтримки учасників АТО і членів їх сімей (Малишевский О.І.).

Голова обласної ради

І. Мунтян

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 28 сесії
обласної ради VІІ скликання
від 18 грудня 2018р. №206-28/18

ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ОКРЕМИХ
КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯМ „ТУРБОТА”
НА 2019–2021 РОКИ

1.1. Загальна характеристика
Обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян „Турбота” на 2019 – 2021роки
Обласна комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій
громадян „Турбота” (далі – Програма) розробляється на 3 роки. Вперше
Програма була прийнята в 1998 році і як показав час набула значної
популярності та авторитету серед населення області.
Протягом 2016–2018 років з обласного бюджету на виконання Програми
було виділено 8126,8 тис.грн. які були використані на виплату матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення області, фінансову підтримку
громадських установ осіб з інвалідністю та ветеранів та на оздоровлення осіб з
інвалідністю.
Відповідно до Стратегії розвитку Чернівецької області до 2020 року
Програма спрямована на досягнення операційної цілі 2.3. „Розвиток системи
соціального захисту населення, охорони здоров'я, спорту”, а саме:
- розвиток соціальної інфраструктури, покращення якості надання
соціальних послуг;
- впровадження нових методів надання соціальних послуг;
- покращення умов життя та соціальну адаптацію внутрішньо
переміщених осіб в Чернівецькій області.
Департаментом соціального захисту населення спільно з структурними
підрозділами обласної державної адміністрації проводиться відповідна робота
щодо її виконання.
Аналогічні програми розробляються в районах області, м.Чернівці та
м.Новодністровськ, об’єднаних територіальних громадах.
Програма передбачає координацію дій органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, профспілкових, громадських, ветеранських,
релігійних, благодійних та інших організацій.
Загальна характеристика Програми подана в Додатку 1.
1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма
Соціальний захист найменш захищених верств населення – один з
пріоритетних напрямів державної політики в цілому і Чернівецької області
зокрема. Результати реалізації попередніх програм свідчать про позитивні
зрушення в цьому напрямку.
Незмінність і незворотність зовнішньополітичного курсу України на
інтеграцію в Європейський Союз визначає першочерговість реалізації
нагальних завдань економічного, соціального та гуманітарного розвитку. Що, в
свою чергу, вимагає запровадження в державі високих європейських стандартів
і нормативів ефективного соціального захисту населення та сучасних адресних
соціальних послуг для вразливих категорій – старих і немічних, осіб з
інвалідністю, невиліковно хворих, жертв торгівлі людьми, дітей-вулиці та

дорослих безпритульних, звільнених із місць позбавлення волі, внутрішньо
переміщених осіб в Чернівецькій області.
Програма передбачає вирішення проблем, що підлягають розв’язанню:
- соціально-правового захисту малозабезпечених верств населення;
- соціально-побутового обслуговування малозабезпечених верств
населення та осіб з інвалідністю;
- захисту прав осіб з інвалідністю;
- матеріально-побутових проблем малозабезпечених верств населення;
- соціальної підтримки та захисту осіб з інвалідністю, людей похилого
віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених
громадян, осіб постраждалих від торгівлі людьми та насильства;
- відшкодування особам з інвалідністю витрат на оплату проїзду до
державних реабілітаційних установ для проходження комплексної реабілітації
та назад;
- надання фінансової допомоги для сплати судового збору громадянам,
які отримують безоплатну вторинну правову допомогу;
- надання фінансової допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людьми.
1.3. Мета Програми
Метою Програми є посилення адресної матеріальної підтримки,
покращання надання соціальних послуг громадянам, які опинилися в складних
життєвих обставинах.
Створення умов для ефективної підтримки матеріального стану окремих
категорій громадян шляхом надання цільової адресної грошової допомоги.
Фінансова підтримка громадських організацій осіб з інвалідністю,
ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, чорнобильців та політичних в’язнів і
репресованих, які мають статус обласних, для здійснення їх статутної
діяльності на конкурсній основі, крім громадських організацій осіб з
інвалідністю.
Програма передбачає систему соціально-економічних, матеріальнопобутових, медичних, культурних заходів, спрямованих на посилення
соціального захисту найбільш вразливих верств населення на 2019–2021 роки.
1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки виконання Програми
Сприяти покращенню матеріального стану соціально незахищених і
вразливих верств населення області шляхом впровадження додаткових
соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету. Для
цього необхідно:
- забезпечити адресність надання допомоги малозабезпеченим
громадянам і сім’ям;

- запровадити єдиний реєстр/облік одержувачів різних видів допомог та
послуг, наданих з бюджетів всіх рівнів;
- створити необхідні умови для забезпечення відкритості та
безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних та
місцевих соціальних програм, існуючих державних і регіональних соціальних
гарантій та стандартів.
Основним засобом забезпечення адресності є диференціація рівня
допомоги для різних категорій населення, визначення рівня допомоги для
соціально вразливих верств населення: передусім, малозабезпечених сімей з
дітьми і багатодітних сімей; осіб з інвалідністю, дітей-сиріт; ветеранів;
малозабезпечених громадян похилого віку; сімей внутрішньо переміщених
громадян; осіб постраждалих від торгівлі людьми та насильства.
Програма діє з 2019 по 2021 роки.
Заходи по виконанню Програми наведені в додатку 4.
1.5. Завдання Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є вирішення проблем:
- покращення матеріального стану окремих незахищених категорій
громадян області шляхом надання їм одноразової адресної допомоги за
розпорядженням голови обласної державної адміністрації;
- надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з
інвалідністю, ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, чорнобильців та політичних
в’язнів і репресованих, які мають статус обласних, для здійснення їх статутної
діяльності на конкурсній основі, крім громадських організацій осіб з
інвалідністю.
Виконання Програми дасть можливість:
- реалізувати державні гарантії і конституційні права окремих
незахищених категорій громадян області щодо покрашення їх матеріального
стану.
Ресурсне забезпечення Програми представлено в додатку 2.
Результативні показники наведено в додатку 3.
1.6. Система управління та контролю за ходом
виконання Програми
Управління та координацію зусиль учасників Програми по виконанню її
заходів здійснює Департамент соціального захисту населення обласної
державної адміністрації шляхом узагальнення оперативної інформації, що
подається учасниками Програми. Відповідальність за виконання заходів
Програми несуть виконавці.
Учасники Програми подають звіт про виконання заходів щорічно до
25 січня року наступного за звітним.
Департамент соціального захисту населення обласної державної
адміністрації здійснює контроль за станом впровадження і реалізації заходів

цієї Програми і раз на рік 01 березня подає Департаменту регіонального
розвитку обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан та
результати виконання Програми згідно Порядку формування, фінансування і
моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм та включення їх
до щорічних програм соціально-економічного розвитку Чернівецької області,
затвердженого рішенням VІ сесії обласної ради V скликання від 03.08.2006
№ 80-6/06, та пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми
з її виконання.
Щорічно інформація Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації про хід виконання Програми та ефективність
реалізації заходів заслуховується на сесіях обласної ради.

Керуючий справами обласної ради

М. Борець

Додаток 1
до обласної комплексної програми
соціальної підтримки окремих
категорій громадян „Турбота”
на 2019-2021 роки
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Загальна характеристика обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих
категорій громадян „Турбота” на 2019-2021 роки
Департамент соціального захисту населення обласної
Ініціатор розроблення програми
державної адміністрації
Програма спрямована на забезпечення реалізації
Дата, номер і назва розпорядчого
Законів України „Про загальнообов’язкове державне
документу органу виконавчої влади
пенсійне страхування”, „Про зайнятість населення”,
про розроблення програми
„Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності”, „Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням”, „Про статус ветеранів
війни, гарантій їх соціального захисту”, „Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні”, „Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”,
„Про статус та соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,
„Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні”, „Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про
реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, „Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо професійної і трудової реабілітації осіб з
інвалідністю”, „Про основи соціального захисту
бездомних громадян і безпритульних дітей”, „Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям”, „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”,
„Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”,
„Про психіатричну допомогу”, „Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію та особам з інвалідністю”, „Про соціальні
послуги” та інших, що гарантують соціальні права,
передбачені Конституцією України.
Департамент соціального захисту населення обласної
Розробник програми
державної адміністрації
Департамент освіти і науки, Департамент охорони
Співрозробники програми
здоровʼя,
управління
житлово-комунального
господарства,
управління
культури,
відділ
містобудування та архітектури, відділ інформаційної
діяльності, відділ комунікації з громадськістю
обласної державної адміністрації, Чернівецьке
обласне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів, Чернівецький обласний центр зайнятості,
Фонд
соціального
страхування
України
в
Чернівецькій області
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Відповідальний виконавець
програми

Департамент соціального захисту населення обласної
державної адміністрації
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Учасники програми

7
7.1

Термін реалізації програми
Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
приймають участь у виконанні
програми
(для комплексних програми)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього
В тому числі бюджетних коштів
- коштів обласного бюджету
- коштів місцевих бюджетів
Основні джерела фінансування
програми

Департамент освіти і науки, Департамент охорони
здоровʼя,
управління
житлово-комунального
господарства,
управління
культури,
відділ
містобудування та архітектури, відділ інформаційної
діяльності, відділ комунікації з громадськістю
обласної державної адміністрації, Чернівецьке
обласне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів, Чернівецький обласний центр зайнятості,
Фонд
соціального
страхування
України
в
Чернівецькій області
2019-2021 рр.

8

9
9.1
9.2
9.3
10

Керуючий справами обласної ради

Обласний бюджет, районні, міські (міст обласного
підпорядкування) бюджети, бюджети об’єднаних
територіальних громад.
52680,0
42180,0
19415,0
22765,0
Обласний бюджет, районні, міські (міст обласного
підпорядкування) бюджети, бюджети об’єднаних
територіальних громад, а також кошти небюджетних
джерел

М. Борець

Додаток 2
до обласної комплексної програми
соціальної підтримки окремих категорій
громадян „Турбота” на 2019-2021 роки
Ресурсне забезпечення обласної комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян „Турбота” на 2019-2021 роки
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми
(очікуваний)

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

Всього
витрат на
виконання
програми
7

15750
5500

17860
6605

19070
7310

52680
19415

6750

7755

8260

22765

3500

3500

3500

10500

Обсяг ресурсів всього в тому числі:
обласний бюджет
районні, міські (міст обласного підпорядкування)
бюджети, бюджети обʼєднаних територіальних
громад
Кошти небюджетних джерел

Керуючий справами обласної ради

М. Борець

Додаток 3
до обласної комплексної програми
соціальної підтримки окремих категорій
громадян „Турбота” на 2019-2021 роки
Показники продукту „Обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян „Турбота” на 2019-2021 роки”
№
п/п

Назва показника

Одиниця
виміру

Вихідні дані
на початок
дії програми

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Всього за період дії
програми
(або до кінця дії
програми)

10000

10000

10000

30000

65

65

65

195

130

130

130

390

12

12

12

36

60

60

60

180

1375
615

1575
615

1675
615

1542
615

308

308

308

308

10000

10833

11667

10833

30000

31667

35000

32222

100

100

100

100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100

100

100

100

І Показники продукту програми
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Кількість людей, яким планується надати соціальну підтримку, фінансову
осіб
50000
допомогу та адресну матеріальну допомогу
Кількість людей, яким планується надати фінансову допомогу для сплати
осіб
33
судового збору
Кількість людей, яким планується відшкодувати витрати на оплату проїзду до
осіб
130
державних реабілітаційних установ для проходження комплексної реабілітації
та назад
Кількість людей, яким планується надати
фінансову допомогу,
які
осіб
15
постраждали від торгівлі людьми
Кількість заходів, які планується провести громадськими організаціями
одиниць
60
ІІ. Показники ефективності програми
Середній розмір допомоги на одну особу
грн.
345
Середній розмір надання фінансової допомоги для сплати судового збору на
грн.
606
одну особу
Середній розмір відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю на одну
грн.
308
особу
Середній розмір фінансової допомоги постраждалим від торгівлі людьми на
грн.
8600
одну особу
Середній розмір витрат на один захід проведений громадською організацією
грн.
20000
ІІІ. Показники якості програми
Рівень забезпечення виплати соціальної підтримки, фінансової та адресної
%
100
матеріальної допомоги
Рівень забезпечення виплати фінансової допомоги для сплати судового збору
%
100
Рівень забезпечення відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю
%
100
Рівень забезпечення виплати фінансової допомоги постраждалим від торгівлі
%
100
людьми
Рівень виконання запланованих заходів громадськими організаціями ветеранів,
%
100
осіб з інвалідністю, політв’язнів і репресованих, громадян, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи.

Керуючий справами обласної ради

М.Борець

Додаток 4
до обласної комплексної програми
соціальної підтримки окремих категорій
громадян „Турбота” на 2019-2021 роки
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
ОБЛАСНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН „ТУРБОТА” НА 2019-2021 РОКИ

№
п/п

1

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми

2

3

1. Вирішення
проблем
соціальнопобутового
обслуговування
осіб з обмеженими
фізичними
можливостями

1.1. Сприяти працевлаштуванню
осіб з інвалідністю відповідно
до Закону України «Про основи
соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні» та
здійснювати
бронювання
робочих місць на підприємствах
та в організаціях області для
працевлаштування
соціально
незахищеної категорії населення
1.2. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності інвалідів
шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеіалностями) відповідно до потреб
ринку праці з урахуванням їх
професійних знань, навичок,
побажань
та
рекомендацій
МСЕК

Термін
виконанн
я заходу

4

Виконавці

5

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в
тому числі:
джерело фінансування
обласний
бюджет

районий,
міський,
ОТГ
бюджети

Кошти не
бюджетних джерел

ВСЬОГО

6

7

8

9

І. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
2019-2021 Обласний центр зайнятості, Вкладень коштів не потребує
роки
медико-соціальні експертні
комісії, обласне відділення
Фонду соціального захисту
інвалідів

2019-2021
роки

Обласний центр зайнятості,
обласне відділення Фонду
соціального захисту інвалідів,
виконкоми Чернівецької та
Новодністровської
міських
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади

Вкладень коштів не потребує

Очікуваний
результат

10

Покращення
соціального
захисту осіб з
інвалідністю

Покращення
соціального
захисту осіб з
інвалідністю

2. Забезпечення
медичного
обслуговування
малозабезпечених
верств населення

1.3. Організувати проведення
постійного моніторингу проблем бездомних громадян області, що потребують соціального
захисту за створеною на цю
категорію
громадян
базою
даних

2019-2021
роки

2.1. Забезпечити у всіх лікувальних закладах області надання
невідкладної допомоги малозабезпеченим верствам населення,
бездомним
громадянам
і
безпритульним дітям, біженцям
та особам, звільненим з місць
позбавлення волі
2.2. Забезпечити безоплатний і
пільговий відпуск лікарських
засобів у разі амбулаторного
лікування
окремих
груп
населення

2019-2021
роки

2.3. Надавати малозабезпеченим
сім'ям допомогу у лікуванні
методом "стаціонар у дома",
"денний стаціонар сімейної
амбулаторії”

2019-2021
роки

2.4.
Забезпечити
широке
висвітлення питань у засобах
масової інформації на тему
„Особливості перебігу хвороб у
осіб похилого віку”

2019-2021
роки

2019-2021
роки

Виконкоми Чернівецької та
Новодністровської
міських
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади

Вкладень коштів не потребує

ІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Департамент
охорони В межах кошторисних призначень
здоров’я обласної державної
адміністрації,
виконкоми
Чернівецької
та
Новодністровської
міських
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади
Департамент
охорони В межах кошторисних призначень
здоров’я обласної державної
адміністрації,
виконкоми
Чернівецької
та
Новодністровської
міських
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади
Департамент
охорони В межах кошторисних призначень
здоров’я обласної державної
адміністрації,
виконкоми
Чернівецької
та
Новодністровської
міських
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади
Департамент
охорони В межах кошторисних призначень
здоров’я обласної державної
адміністрації,
відділ
інформаційної
діяльності
обласної
державної
адміністрації,
виконкоми
Чернівецької
та
Новодністровської
міських
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади

Покращення
соціального
захисту
малозабезпечених
верств населення

Покращення
медичного
обслуговування
малозабезпечен
их верств
населення
Покращення
медичного
обслуговування
малозабезпечен
их верств
населення
Покращення
медичного
обслуговування
малозабезпечен
их верств
населення
Рааннє
виявлення та
профілактика
хронічних
захворювань у
осіб похилого
віку

2

3. Надання
адресної
матеріальної
підтримки
окремим
категоріям
громадян

3.1. Організація відзначення
державних свят, Дня Перемоги,
Міжнародного Дня громадян
похилого віку, Дня ветерана,
Міжнародного Дня осіб з
інвалідністю,
Дня
пам’яті
жертв голодомору і політичних
репресій, приурочуючи до цих
дат відповідні заходи.
3.2. Удосконалення роботи
прокатних
пунктів,
які
функціонують при
територіальних центрах соціального
обслуговування для забезпечення потребуючих громадян
технічними
засобами
реабілітації
3.3. Підтримувати діяльність
центру ресоціалізації та центру
обліку для бездомних громадян

IІІ. МАТЕРІАЛЬНА І НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА
2019-2021 Департамент
соціального
роки
захисту населення обласної
державної
адміністрації,
виконкоми Чернівецької та
Новодністровської
міських
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади
2019-2021
роки

2019-2021
роки

Департамент
соціального
захисту населення обласної
державної
адміністрації,
виконкоми Чернівецької та
Новодністровської
міських
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади
Департамент
соціального
захисту населення обласної
державної
адміністрації,
виконком
Чернівецької
міської
ради,
об’єднані
територіальні громади

3.4.
Організовувати
гаряче
харчування найменш забезпечених
одиноких
громадян
похилого
віку,
інвалідів,
бездомних громадян і безпритульних дітей, біженців та осіб
звільнених з місць позбавлення
волі

2019-2021
роки

Виконкоми Чернівецької та
Новодністровської
міських
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади

3.5. Всебічно сприяти діяльності
обласним
громадським
організаціям осіб з інвалідністю,
ветеранів, чорнобильців,
політв’язнів та репресованих.
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям осіб з

2019-2021
роки

Департамент
соціального
захисту населення обласної
державної адміністрації

2019 р. – 3500
2020 р. – 3500
2021 р. – 3500
Всього:
10500

2019 р. – 3500
2020 р. – 3500
2021 р. – 3500
Всього:
10500

Вкладень коштів не потребує

2019 р. – 900
2020 р. – 1000
2021 р. – 1200
Всього: 3100

Створення
сприятливих
умов для
громадян з
обмеженими
фізичними
можливостями

2019 р. –450
2020 р. – 450
2021 р. – 450
Всього: 1350

2019 р. –450
2020 р. – 450
2021 р. – 450
Всього: 1350

2019 р. –800
2020 р. – 800
2021 р. – 800
Всього: 2400

2019 р. –800
2020 р. – 800
2021 р. – 800
Всього: 2400

2019 р. – 900
2020 р. – 900
2021 р. – 900
Всього: 2700

Підвищення
соціального
статусу та
матеріальної
підтримки
ветеранів, осіб з
інвалідністю,
жертв репресій

–

2019 р. – 1800
2020 р. – 1900
2021 р. – 2100
Всього: 5800

Покращення
соціального
обслуговування
осіб без
постійного
місця
проживання
Покращення
соціального
обслуговування
безпритульних
громадян,
біженців та
звільнених з
місць
позбавлення
волі
Зміцнення
співпраці між
виконавчою
владою і
громадськими
організаціями
3

інвалідністю, ветеранів, воїнівінтернаціоналістів,
чорнобильців та політичних
в’язнів і репресованих, які
мають статус обласних, для
здійснення
їх
статутної
діяльності на конкурсній основі,
крім громадських організацій
осіб з інвалідністю
3.6.
Надання
адресної
матеріальної
допомоги
найбільш
соціально
незахищеним ветеранам війни і
праці, дітям війни, громадянам
похилого
віку,
інвалідам,
реабілітованим, постраждалим
від аварії на Чорнобильській
АЕС, сиротам, сім’ям з дітьми,
вимушеним
переселенцям,
малозабезпеченим і бездомним
громадянам,
особам,
які
потребують
тривалого
дороговартісного лікування та
іншим категоріям
громадян
області
3.7.
Надання
фінансової
допомоги для сплати судового
збору
громадянам,
які
отримують
безоплатну
вторинну правову допомогу

3.8 Відшкодування особам з
інвалідністю витрат на оплату
проїзду
до
державних
реабілітаційних установ для
проходження
комплексної
реабілітації та назад

2019-2021
роки

Департамент
соціального
захисту населення обласної
державної
адміністрації,
Центр по нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат,
Чернівецька
та
Новодністровська
міські
ради,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади

2019 р. – 4500
2020 р. – 5500
2021 р. – 6000
Всього:
16000

2019 р. – 4500
2020 р. – 5500
2021 р. – 6000
Всього:
16000

2019-2021
роки

Департамент
соціального
захисту населення обласної
державної
адміністрації,
Центр по нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат,
Чернівецька
та
Новодністровська
міські
ради,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади
Департамент
соціального
захисту населення обласної
державної
адміністрації,
Центр по нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат,
Чернівецька
та
Новодністровська
міські
ради,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади

2019 р. – 20
2020 р. – 20
2021 р. – 20
Всього: 60

2019 р. – 20
2020 р. – 20
2021 р. – 20
Всього: 60

2019 р. – 20
2020 р. – 20
2021 р. – 20
Всього: 60

2019 р. – 20
2020 р. – 20
2021 р. – 20
Всього: 60

2019-2021
роки

–

2019 р. – 9000
2020 р. – 11000
2021 р. – 12000
Всього: 32000

Покращення
матеріального
становища
окремих
категорій
громадян

–

2019 р. – 40
2020 р. – 40
2021 р. – 40
Всього: 120

Покращення
матеріального
становища
окремих
категорій
громадян

–

2019 р. – 40
2020 р. – 40
2021 р. – 40
Всього: 120

Покриття
транспортних
витрат осіб з
інвалідністю
Чернівецької
області

4

3.9.
Надання
фінансової
допомоги
особам,
які
постраждали
від
торгівлі
людьми

4. Забезпечення
правового та
соціального
захисту громадян
з обмеженими
можливостями

4.1. Продовжити проведення
моніторингу
зі
створення
безперешкодного доступу осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями
до
об’єктів
житлового та громадського
призначення,
соціальної
інфрастуктури тощо
4.2. Проведення правороз’яснювальної роботи з питань захисту
прав громадян з обмеженими
можливостями

5. Удосконалення
роботи з особами з
інвалідністю та
непрацездатними
громадянами

2019-2021
роки

Департамент
соціального
захисту населення обласної
державної адміністрації

2019 р. – 60
2020 р. – 65
2021 р. – 70
Всього: 195

2019 р. – 60
2020 р. – 65
2021 р. – 70
Всього: 195

–

2019 р. – 120
2020 р. – 130
2021 р. – 140
Всього: 390

V. ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
2019-2021 Управління інфрастуктури, Вкладень коштів не потребує
роки
управління
житловокомунального господарства
обласної
державної
адміністрації,
виконкоми
Чернівецької
та
Новодністровської
міських
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади
2019-2021 Головне управління юстиції у Вкладень коштів не потребує
роки
Чернівецькій області

VІ. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
5.1.Організовувати
тематичні 2019-2021 Управління
культури Вкладень коштів не потребує
виставки декоративно–прикладроки
обласної
державної
ного та народного мистецтва за
адміністрації,
виконкоми
участю ветеранів та осіб з
Чернівецької
та
інвалідністю на базі закладів
Новодністровської
міських
культури
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади
5.2. Організовувати концертні
програми музичного лекторію
обласної
філармонії,
показ
вистав обласного театру ляльок
для виступів в інтернатних
закладах
5.3. Оприлюднювати на офіційному
веб-сайті
обласної
державної адміністрації інформаційні
повідомлення
про

2019-2021
роки

Управління
обласної
адміністрації

культури
державної

Вкладень коштів не потребує

2019-2021
роки

Департамент
соціального
захисту населення, відділ
комунікацій з громадськістю
обласної
державної

Вкладень коштів не потребує

Покращення
матеріального
становища
осіб, які
постраждали
від торгівлі
людьми
Створення
сприятливих
умов для
громадян з
обмеженими
фізичними
можливостями

Захист прав осіб з
інвалідністю

Створення
сприятливих
умов для
духовного
розвитку
громадян
похилого віку та
осіб з
інвалідністю
Покращення
дозвілля та
відпочинку
окремих
категорій
Удосконалення
зв’язку органів
виконавчої влади
з громадськістю
5

реалізацію заходів, передбачених Обласною комплексною
програмою соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота» на 20192021роки
РАЗОМ

адміністрації,
виконкоми
Чернівецької
та
Новодністровської
міських
рад,
районні
державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні громади
2019 р. – 5500
2020 р. – 6605
2021 р. – 7310
Всього:
19415

Керуючий справами обласної ради

2019 р. – 6750
2020 р. – 7755
2021 р. – 8260
Всього:
22765

2019 р. – 3500
2020 р. – 3500
2021 р. – 3500
Всього:
10500

2019 р. –
15750
2020 р. –
17860
2021 р. –
19070
Всього:
52680

М. Борець
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Додаток до
рішення 28 сесії
обласної ради VІІ скликання
від 18 грудня 2018 р. № 206-28/18
ПОЛОЖЕННЯ
про депутатський фонд щодо соціальної підтримки
окремих категорій громадян області
1. Загальна частина
1.1. Положення про депутатський фонд щодо соціальної підтримки окремих
категорій населення області, у рамках обласної комплексної програми соціальної
підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019–2021 роки (далі –
Положення), розроблено згідно із Законами України «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та відповідно до п. 7 рішення
XXXVI сесії обласної ради V скликання від 09.02.2010 № 4-36/10.
1.2. Положення визначає загальні, організаційні та процедурні засади
розгляду звернень окремих категорій громадян, які зареєстровані та проживають у
Чернівецькій області та внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в
структурних підрозділах з питань соціального захисту населення області і
потребують соціального захисту, до депутатів обласної ради щодо надання
одноразової грошової допомоги.
1.3. Депутатський фонд надає змогу кожному депутату підвищити
ефективність депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем
виборців, підтримувати тісніший зв’язок з виборцями та виконувати їх накази,
доручення, що випливають з потреб окремого виборця та територіальної громади в
цілому.
1.4. Депутатський фонд затверджується сесією обласної ради на кожний рік
окремо і враховується у загальному обсязі видатків на реалізацію обласної
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
«Турбота» на 2019–2021 роки.
1.5. Надання матеріальної допомоги соціально-незахищеним жителям
області вирішує проблемні питання окремих верств населення і внутрішньо
переміщених осіб та надає можливість депутатам обласної ради безпосередньо
вирішувати соціально-побутові проблеми громадян, за їх зверненнями.
2. Фінансування:
2.1. Загальна сума видатків депутатського фонду затверджується на
відповідний рік рішенням сесії Чернівецької обласної ради при прийнятті
обласного бюджету.
2.2. Кошти депутатського фонду розподіляються на кожного депутата
обласної ради на рік, в розмірі до 50000 гривень. В разі особливих обставин
депутати можуть поєднувати свої фонди або їх частину для вирішення питань, які
потребують значних коштів, відповідно до цього Положення. Облік витрат
депутатського фонду здійснює Департамент соціального захисту населення
обласної державної адміністрації.
2.3. Обсяг коштів виділених на кожного депутата визначається додатком до
рішенням сесії про обласний бюджет на відповідний рік.

2.4. Залишок невикористаних коштів депутатського фонду
31 грудня підлягає поверненню до обласного бюджету.

станом на

2.5. Кошти депутатського фонду скеровуються на виділення матеріальної
допомоги окремим категоріям громадянам, які належать до найбільш соціальновразливих верств населення: особи з інвалідністю, особи з інвалідністю з
психічними розладами, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, малозабезпечені та
одинокі громадяни, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи; особи, які
потребують тривалого дороговартісного лікування, особи, які потерпіли від
стихійного лиха чи наслідків надзвичайних ситуацій, а також іншим громадянам,
які опинилися в складних або надзвичайних життєвих обставинах.
3. Порядок надання одноразової грошової допомоги:
3.1. Розгляд заяв про надання допомоги здійснює голова обласної ради на
підставі подання депутата обласної ради.
3.2. У поданні депутата зазначається напрям використання коштів, їх розмір,
перелік фізичних осіб, яким передбачається надати кошти, обґрунтування щодо їх
використання, залежно від матеріального стану заявника та наявних у фонді
депутата коштів.
3.3. Для виділення матеріальної допомоги до подання депутата обласної
ради додається заява громадянина, що потребує допомоги, акт обстеження
матеріально-побутових умов, довідка про склад сім'ї, довідка про доходи заявника,
у випадку хвороби – довідка медичного закладу, у випадку надзвичайної ситуації
чи стихійного лиха – довідка відповідного державного органу, з зазначенням суми
збитків або майнової шкоди та згода на обробку персональних даних, для
внутрішньо переміщених осіб – копія довідки про взяття на облік, як внутрішньо
переміщеної особи.
3.4. Рішення про надання допомоги приймається головою обласної ради, а у
разі його відсутності – першим заступником, заступником голови обласної ради.
3.5. З прийнятих рішень видаються відповідні розпорядження.
3.6. Розпорядження про надання допомоги громадянам надсилається до
Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації
для відповідного обліку при розгляді звернень громадян в разі їх звернення в інші
органи влади та для послідуючого перерахування заявнику суми наданої допомоги
на особистий рахунок в установі банку або на поштове відділення за місцем його
проживання.
3.7. Матеріальна допомога з цього фонду може надаватися одному заявнику
один раз на рік та не враховується при розгляді питання щодо надання
матеріальної допомоги на загальних підставах, передбачених Порядком надання
одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян, які проживають у
Чернівецькій області.
3.8. Контроль за цільовим витрачанням коштів на виплату одноразової
грошової допомоги здійснюється згідно з чинним законодавством.
Керуючий справами обласної ради

М. Борець

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ІІ сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № 35-2/21
30 березня 2021 р.

м. Чернівці

Про
внесення
змін
до
обласної
комплексної
програми
соціальної
підтримки окремих категорій громадян
"Турбота" на 2019–2021 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального
захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до обласної комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян «Турбота» на 2019–2021 роки (далі – Програма),
затвердженої рішенням XXVІІІ сесії обласної ради VIІ скликання від 18
грудня 2018 р. № 206-28/18, такі зміни:
1) додаток 3 викласти у новій редакції, що додається;
2) у розділі III «Матеріальна і натуральна допомога» додатку 4:
у пункті 3.6:
у графі 6 «обласний бюджет» слова і цифри «2021 р. – 5540» та
«Всього: 14620» замінити відповідно словами і цифрами «2021 р. – 5340» та
«Всього: 14420»;
у графі 9 «ВСЬОГО» слова і цифри «2021 р. – 11540» та «Всього:
30620» замінити відповідно словами і цифрами «2021 р. – 11340» та «Всього:
30420»;

додати новий пункт 3.10 такого змісту:
3.10. Надання

2021 рік

матеріальної
допомоги
дітям, які
мають статус
«Дитина, яка
постраждала
внаслідок
воєнних дій та
збройних
конфліктів»

Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Центр по
нарахуванню та
здійсненню
соціальних виплат,
Чернівецька та
Новодністровська
міські ради,
районні державні
адміністрації,
об’єднані
територіальні
громади

Обласний
бюджет

2021 р. –
Матеріальна
200
підтримка
Всього: 200 дітей, які
постраждали
внаслідок
воєнних дій

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Наталію ГУСАК та постійну
комісію обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей (Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ).

Голова обласної ради

Олексій БОЙКО

Додаток 3
до обласної комплексної програми
соціальної підтримки окремих категорій
громадян „Турбота” на 2019-2021 роки
Показники продукту „Обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян „Турбота” на 2019-2021 роки”
№
п/п

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Вихідні дані
на початок
дії програми
І Показники продукту програми
Кількість людей, яким планується надати соціальну підтримку, фінансову допомогу
осіб
50000
Назва показника

Одиниця
виміру

та адресну матеріальну допомогу
Кількість людей, яким планується надати фінансову допомогу для сплати судового
осіб
33
збору
Кількість людей, яким планується відшкодувати витрати на оплату проїзду до
осіб
130
державних реабілітаційних установ для проходження комплексної реабілітації та назад
Кількість людей, яким планується надати фінансову допомогу, які постраждали від
осіб
15
торгівлі людьми
Кількість дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів і яким
осіб
100
планується надати матеріальну допомогу
Кількість заходів, які планується провести громадськими організаціями
одиниць
60
ІІ. Показники ефективності програми
Середній розмір допомоги на одну особу
грн
345
Середній розмір надання фінансової допомоги для сплати судового збору на одну
грн
606
особу
Середній розмір відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю на одну особу
грн
308
Середній розмір фінансової допомоги постраждалим від торгівлі людьми на одну
грн
8600
особу
Середній розмір матеріальної допомоги на одну дитину, яка постраждала внаслідок
грн
воєнних дій та збройних конфліктів
Середній розмір витрат на один захід проведений громадською організацією
грн
20000
ІІІ. Показники якості програми
Рівень забезпечення виплати соціальної підтримки, фінансової та адресної
%
100
матеріальної допомоги
Рівень забезпечення виплати фінансової допомоги для сплати судового збору
%
100
Рівень забезпечення відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю
%
100
Рівень забезпечення виплати фінансової допомоги постраждалим від торгівлі людьми
%
100
Рівень забезпечення виплати матеріальної допомоги дітям, які постраждали внаслідок
%
воєнних дій та збройних конфліктів
Рівень виконання запланованих заходів громадськими організаціями ветеранів, осіб з
%
100
інвалідністю, політв’язнів і репресованих, громадян, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи.

Керуючий справами обласної ради

2019
рік

2020
рік

2021
рік

Всього за період дії
програми (або до
кінця дії програми)

10000

10000

10000

30000

65

65

65

195

130

130

130

390

12

12

12

36

100

100

60

60

60

180

1375
615

1575
615

1675
615

1542
615

308
10000

308
10833

308
11667

308
10833

2000

2000

30000

31667

35000

32222

100

100

100

100

100
100
100

100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100

100

100

100

Микола БОРЕЦЬ

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ІІ сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № 36-2/21
30 березня 2021 р.

м. Чернівці

Про
внесення
змін
до
обласної
комплексної
програми
соціальної
підтримки окремих категорій громадян
"Турбота" на 2019–2021 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до обласної комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян «Турбота» на 2019–2021 роки (далі – Програма),
затвердженої рішенням XXVІІІ сесії обласної ради VIІ скликання від 18
грудня 2018 р. № 206-28/18, такі зміни:
1) у додатку до рішення XXVІІІ сесії обласної ради VIІ скликання від
18.12.2018 № 206-28/18 «Положення про депутатський фонд щодо соціальної
підтримки окремих категорій громадян області» у підпункті 2 пункту 2
«Фінансування»:
- цифри і слова «50000 гривень» замінити відповідно цифрами і
словами «70000 гривень»;
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Наталію ГУСАК та постійну
комісію обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей (Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ) .

Голова обласної ради

Олексій БОЙКО

