
ЗАХОДИ 

щодо реалізації Комплексної програми соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, 

ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи Голованівського 

району на 2011-2015 роки 
 

N 

п/п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці Джерело 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

Термін 

виконання 

(роки) 

Розділ І. Дотримання державних гарантій праці та соціального захисту  

1. Проводити повне та своєчасне 

нарахування, перерахунки пенсій. 

Здійснювати заходи щодо 

недопущення виникнення 

заборгованості з виплат пенсій 

Управління Пенсійного фонду України в 

Голованівському районі, структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

 постійно 

2 Проводити повне та своєчасне 

нарахування, перерахунки 

субсидій, усіх видів державної 

допомоги відповідно до чинного 

законодавства України. 

Здійснювати заходи щодо 

недопущення виникнення 

заборгованості з виплат 

Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

виконавчі комітети сільських, селищних 

рад 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

 постійно 

3 Проводити повне та своєчасне 

нарахування, перерахунки 

компенсацій особам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

відповідно до чинного 

законодавства України. 

Здійснювати заходи щодо 

недопущення виникнення  

заборгованості з виплат 

Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

 постійно 
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4. Надавати ветеранам війни та праці, 

інвалідам, людям похилого віку та 

іншим категоріям населення 

повний обсяг пільг, передбачених 

чинним законодавством України 

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

 постійно 

5. Забезпечити виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 

жовтня 2004 року №1445 «Про 

затвердження порядку проведення 

безоплатного поховання померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, і учасників 

бойових дій» 

Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

фінансове управління 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

сільських, селищних рад 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

 постійно 

6. Вносити до колективних договорів 

підприємств і господарств усіх 

форм власності положень, що 

гарантують працюючим членам 

колективів і тим, які вийшли на 

пенсію, рівні права на всі види 

соціальної допомоги та підтримки, 

що надається за рахунок 

підприємств, установ чи 

організацій 

Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

  постійно 

7. Залучати безробітних до 

оплачуваних громадських робіт у 

сфері соціального захисту 

населення 

Районний центр зайнятості, управління 

праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

сільських, селищних рад 

Державний та 

районний 

бюджети 

 В міру 

потреби 

Розділ ІІ. Надання адресної матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення 

1. Проводити планомірне обстеження 

умов проживання осіб похилого 

віку, інвалідів, багатодітних та 

малозабезпечених сімей, 

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

виконавчі комітети сільських, селищних 

рад 

  постійно 
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чорнобильців, ліквідаторів 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС з метою визначення осіб, які 

потребують різних видів 

соціальної, адресної грошової та 

натуральної допомоги та вживати 

заходів для її надання. 

2. Надавати комплексну психологічну 

допомогу окремим категоріям 

малозабезпечених верств населення 

району, в тому числі сім»ям, де 

виховуються діти-інваліди, шляхом 

здійснення соціального супроводу. 

Районний центр соціальних служб для 

сім»ї, дітей та молоді, відділ освіти 

райдержадміністрації, служба у справах 

дітей райдержадміністрації 

  постійно 

3. Систематично проводити 

благодійні акції зі збору коштів та 

натуральної допомоги для надання 

різних видів соціальної допомоги 

малозабезпеченим верствам 

населення, особам з обмеженими 

фізичними можливостями та 

розумовою відсталістю 

Територіальний центр соціального 

обслуговування населення, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад 

  щорічно 

4. Виплачувати стипендію інвалідам  

війни та учасникам бойових дій, 

яким виповнилось 90 і більше років 

та особам, яким виповнилось 100 і 

більше років  

Управління праці та соціального захисту 

населення, фінансове управління 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2013-23000 грн. 

2014-23000 грн. 

2015-23000 грн. 

 

щомісячно 

5. Передбачити в районному бюджеті 

кошти: 

- для надання матеріальної 

допомоги 

малозабезпеченим 

верствам населення; 

 

Фінансове управління 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

 

 

2013-50000 грн. 

2014-60000 грн. 

2015-70000 грн. 

 

 

 

 

Відповідно до 

затвердженого 

кошторису на 

відповідний 

рік 
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- грошову допомогу 

інвалідам по зору І групи 

на оплату житлово-

комунальних послуг; 

 

- надання матеріальної 

допомоги матерям та 

вдовам воїнів-

інтернаціоналістів; 

 

      -       на новорічні подарунки 

дітям, постраждалим 

внаслідок аварії на ЧАЕС 

 

2013-23000 грн. 

2014-25000 грн. 

2015-28000 грн. 

 

 

2013-5000 грн. 

2014-5000 грн. 

2015-5000 грн. 

 

 

2013-3500 грн. 

2014-4000 грн. 

2015-4500 грн. 

Розділ ІІІ. Соціально-медичне обслуговування громадян похилого віку та заходи реабілітації осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

І. Заходи профілактики інвалідності, соціальне, медичне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів 

1.  Розширити мережу структур 

достатнього мінімуму послуг, що 

надаються Територіальним центром 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг), управління праці та соціального 

захисту населення райдержадміністрації 

Місцевий 

бюджет 

 В міру 

потреби 

2 Здійснити заходи щодо 

забезпечення надання населенню 

платних соціальних послуг та 

поліпшення їх якості 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

Місцевий 

бюджет 

 постійно 

3 Призначати та виплачувати 

грошову компенсацію 

непрацюючим фізичним особам, які 

постійно надають послуги 

громадянам похилого віку, 

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

районний 

бюджет 

2013-45000 грн. 

2014-48000 грн. 

2015-50000 грн. 

щомісячно 
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інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 

які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги 

4 Збільшити обсяги фінансування на  

оздоровлення ветеранів війни, та 

праці, воїнів-інтернаціоналістів, 

інвалідів, громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи в 

санаторіях, будинках відпочинку  

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

фінансове управління  

районний 

бюджет 

2013-46000 

2014-50000 

2015-55000 

Протягом дії 

комплексної 

програми 

5 Надавати безоплатну допомогу 

найбільш малозахищеним 

мешканцям району 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

  постійно 

6 Продовжити роботу щодо 

створення та функціонування при 

районній та дільничних лікарнях 

соціальних ліжок за рахунок 

благодійних коштів, благодійної 

допомоги та інших джерел 

фінансування  

Органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, центральна районна 

лікарня 

Місцевий 

бюджет, 

благодійна 

допомога 

 В міру 

потреби 

7 Збільшити обсяги фінансування на 

забезпечення ветеранів війни 

ліками за безоплатними рецептами 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

Місцевий 

бюджет 

 При 

формуванні 

бюджету 

8 Забезпечити відпуск ліків за 

безоплатними рецептами або зі 

знижкою ветеранам війни через 

аптечні заклади району 

Районна рада Місцевий 

бюджет 
 При 

формуванні 

бюджету 

9. Сприяти створенню малих 

підприємств, артілей інвалідів, 

створення нових робочих місць для 

працевлаштування інвалідів 

районний центр зайнятості, районний 

Центр підтримки та розвитку 

підприємництва 

  При потребі 
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10. Проводити комплекс санітарно-

гігієнічних та лікувально-

профілактичних заходів щодо 

профілактики професійних 

захворювань та невиробничого 

травматизму  

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

керівники підприємств, установ 

Місцевий 

бюджет 
 постійно 

11. Забезпечити інвалідів, ветеранів 

війни та праці санаторно-

курортним лікуванням, технічними 

засобами реабілітації, 

спецавтотранспортом, 

зубопротезуванням, засобами 

корекції зору та слуховими 

апаратами 

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг), центральна районна лікарня 

Державний  

бюджет 

Відповідно до 

розподілу 

Мінсоцполітики 

постійно 

12. Забезпечити облік інвалідів за 

категоріями, ступенем втрати 

працездатності, потребою у 

протезуванні 

Центральна районна лікарня, управління 

праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

  постійно 

13. Забезпечувати проведення 

щорічних профілактичних оглядів 

ветеранів війни та людей похилого 

віку з метою раннього виявлення 

захворювань та їх лікування 

центральна районна лікарня   щорічно 

14. Забезпечити компенсаційні виплати 

на ремонт, бензин та транспортне 

обслуговування автомобілів 

інвалідів та за невикористане 

санаторно-курортне лікування 

Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

 постійно 

 

 

 

 

 

15. Охопити соціальним Управління праці та соціального захисту Обласний,  При 
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обслуговуванням одиноких 

непрацездатних громадян похилого 

віку, для чого передбачити в 

місцевих бюджетах видатки на 

утримання територіального центру 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

населення райдержадміністрації, 

фінансове управління 

райдержадміністрації, Територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг 

районний 

бюджети 

формуванні 

бюджету 

2. Рання  реабілітація дітей-інвалідів 

1. Проводити комплексні обстеження 

усіх сімей, де виховуються діти-

інваліди із залученням фахівців 

медицини, освіти, соціальних 

служб для сім»ї, дітей та молоді 

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, районний 

центр соціальних служб для сім»ї, дітей та 

молоді 

  постійно 

2. Надавати необхідну методичну 

допомогу з питань навчання та 

реабілітації дітей-інвалідів 

Районний центр соціальних служб для 

сім»ї, дітей та молоді 
  постійно 

3. Професійна реабілітація 

1. Сприяти здобуттю повної загальної 

середньої освіти дітьми, які 

потребують корекції фізичного 

розвитку у спеціальних 

загальноосвітніх інтернат них 

закладах 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

  В міру 

потреби 

2. Забезпечити проведення 

професійної реабілітації та 

оздоровлення працездатних 

інвалідів 

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, районний 

центр зайнятості 

Державний,  

місцевий 

бюджети 

 В міру 

потреби 

Розділ IV. Створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів житлового та громадського 

призначення 

1. Забезпечити встановлення 

квартирних телефонів та надання 

послуг з абонентської плати 

Центр електрозв’язку ВАТ «Укртелеком» державний, 

місцеві 

бюджети, 

 В міру 

потреби 
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інвалідам Великої Вітчизняної 

війни відповідно до Закону України 

“Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» в 

межах виділених річних 

бюджетних призначень 

спонсорська 

допомога 

2. Забезпечити інвалідів засобами 

мобільного зв’язку у разі 

відсутності технічних умов 

проведення ліній зв’язку 

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Місцевий 

бюджет, 

спонсорська 

допомога 

 В міру 

потреби 

3. Створити умови для 

обслуговування людей з 

обмеженими фізичними 

можливостями та надання 

необхідних послуг з ремонту 

взуття, одягу, послуг перукарень на 

підприємствах, що надають 

побутові послуги населенню 

 відділ регіонального розвитку, 

архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства 

райдержадміністрації, сільські, селищні 

ради, Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг 

  постійно 

4. Облаштувати спеціальні місця для 

паркування автомобілів та інших 

транспортних засобів, які 

забезпечують перевезення інвалідів 

відділ регіонального розвитку, 

архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства 

райдержадміністрації, відділ 

промисловості, транспорту та зв’язку 

управління економіки та розвитку 

інфраструктури райдержадміністрації 

сільські, селищні ради 

  постійно 

5. Здійснювати контроль та 

моніторинг щодо дотримання норм 

вільного доступу осіб з 

функціональними обмеженнями до 

об’єктів житлового та громадського 

призначення 

відділ регіонального розвитку, 

архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства 

райдержадміністрації, управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, центральна районна 

лікарня 

  постійно 
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6. Надавати необхідну допомогу 

громадським організаціям інвалідів 

у забезпеченні приміщеннями, 

телефонним зв’язком 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 
   

Розділ V. Працевлаштування інвалідів 

1. Забезпечити виконання вимог 

статей 19, 20 Закону України «Про 

основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» щодо 

прийняття рішень про встановлення 

нормативу робочих місць для 

працевлаштування інвалідів на 

підприємствах, установах та 

організаціях незалежно від форм 

власності і господарювання. 

Районний центр зайнятості, управління 

праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

  постійно 

2. Забезпечити проведення атестації 

робочих місць для інвалідів на 

підприємствах усіх форм власності 

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
  постійно 

3. Організовувати укладання угод з 

навчальними закладами, 

роботодавцями щодо навчання та 

працевлаштування інвалідів 

Районний центр зайнятості   В міру 

потреби 

4. Надавати інвалідам, які звернулись 

за сприянням у працевлаштуванні, 

соціальні послуги з пошуку роботи, 

інформаційні та консультативні 

послуги,  пов’язані з 

працевлаштуванням 

Районний центр зайнятості   постійно 

Розділ VI. Фінансова підтримка громадських організацій 

1. Забезпечити фінансування видатків 

на утримання районної організації 

ветеранів та Голованівської 

Фінансове управління 

райдержадміністрації, районна рада, 

районна організація ветеранів війни і праці 

місцевий 

бюджет 
 щорічно 



 10 

районної організації інвалідів 

Кіровоградської області організації 

інвалідів Всеукраїнської організації 

інвалідів «Союз організацій 

інвалідів України» 

2. Забезпечити фінансування видатків 

(в т.ч. на матеріальну допомогу 

чорнобильцям та подарунки дітям 

чорнобильців) на проведення 

заходів до річниці Чорнобильської 

катастрофи, виведення військ з 

республіки Афганістан, відзначення 

Міжнародного дня ветерана, 

інвалідів, та ін..  

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

фінансове управління 

райдержадміністрації, районна рада 

місцевий 

бюджет 

2013-16000 грн. 

2014-18000 грн. 

2015-20000 грн. 

щорічно 

Розділ VII. Культура, відпочинок, фізкультура і спорт 

1. Організовувати тематичні вечори, 

«круглі столи», виставки, 

присвячені Міжнародному дню 

ветерана, інвалідів, новорічні та 

різдвяні свята для дітей-інвалідів 

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей та відділ у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, сектор з питань 

внутрішньої політики, зв’язків з 

громадськістю та у справах преси і 

інформації апарату райдержадміністрації 

місцевий  Протягом дії 

Комплексної 

програми 

2. Провести заходи, присвячені 

Міжнародному дню захисту дітей, 

залучивши до свята дітей-інвалідів 

управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей та відділ у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, сектор з питань 

внутрішньої політики, зв’язків з 

громадськістю та у справах преси і 

інформації апарату райдержадміністрації 

місцевий  Щорічно у 

червні 
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3. Сприяти розвитку творчих 

здібностей дітей-інвалідів шляхом 

проведення конкурсів творчих 

робіт 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей та відділ у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, сектор з питань 

внутрішньої політики, зв’язків з 

громадськістю та у справах преси і 

інформації апарату райдержадміністрації 

  постійно 

4. Організовувати концерти для 

людей з обмеженими фізичними 

можливостями. Залучати їх до 

культурно-мистецьких заходів, 

оглядів, конкурсів та  н.. 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей та відділ у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, сектор з питань 

внутрішньої політики, зв’язків з 

громадськістю та у справах преси і 

інформації апарату райдержадміністрації 

  постійно 

Розділ VIII. Підготовка кадрів та інформаційно-матеріальне забезпечення 

1. Організовувати та проводити 

підвищення фахової кваліфікації 

працівників системи соціального 

захисту населення 

Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

  За окремим 

графіком 

2. Вивчати і впроваджувати кращий 

досвід у сфері соціального 

обслуговування громадян похилого 

віку та інвалідів 

Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

територіальний центр соціального 

обслуговування населення 

  щорічно 

 
 

 


