
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Голованівської районної ради 

від 10 червня 2016року № 81 

 

 

 

ЗАХОДИ 

щодо реалізації  програми соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, 

праці, та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

Голованівського району на 2016-2020 роки 
 

N 

п/п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці Джерело 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(грн.) 

Термін 

виконання 

(роки) 
1 Для забезпечення прав і гарантій 

працюючих, стабілізації соціально-

економічної ситуації в районі, 

розвитку соціального партнерства 

укласти Регіональну угоду між 

районною державною 

адміністрацією, районною 

організацією роботодавців та 

профспілковими об’єднаннями 

Голованівського району на 2016-

2020 роки 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

- - Липень 2015 р 

2 Вивчати спільно з об’єднаннями 

профспілок та роботодавців, 

територіальною державною 

інспекцією праці ситуацію щодо 

дотримання законодавства про 

працю та виконання зобов’язань 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

- - постійно 



колективних договорів  

3 Спільно з об’єднаннями 

профспілок та роботодавців 

сприяти своєчасному 

впровадженню на підприємствах, в 

установах та організаціях усіх форм 

власності та господарювання 

державних мінімальних гарантій в 

оплаті праці, проведенню індексації 

доходів працюючих та компенсації 

втрати частини заробітної плати в 

разі несвоєчасної її виплати 

відповідно до чинного 

законодавства 

 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

- - постійно 

4 

 

 

 

Сприяти забезпеченню погашення 

заборгованості із заробітної плати 

на економічно активних 

підприємствах району та 

своєчасній виплаті заробітної плати 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

- - В разі 

виникнення 

заборгованості 

5 Забезпечувати своєчасне 

призначення та виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям 

і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Державний 

бюджет 

- постійно 

6 Забезпечувати виплату соціальної 

допомоги відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 2 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Державний 

бюджет 

- постійно 



серпня 2000 року № 1192 “Про 

надання щомісячної грошової 

допомоги малозабезпеченій особі, 

яка проживає разом з інвалідом I чи 

II групи внаслідок психічного 

розладу, який за висновком 

лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за 

ним” 

7 Забезпечувати нарахування та виплату 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям - 

інвалідам згідно Закону України «Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям - інвалідам» 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Державний 

бюджет 

- постійно 

8 Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

малозабезпечених верств населення 

стосовно призначення субсидій за 

новим спрощеним порядком на 

оплату вартості житлово-

комунальних послуг, придбання  

твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого 

газу готівкою 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

сільських, селищних рад 

- - постійно 

9 

 

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 соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

- постійно 

10 Забезпечувати своєчасне Управління соціального захисту населення Субвенція з - постійно 



нарахування та виплату державної 

соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми 

райдержадміністрації державного 

бюджету 

11 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 соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

- постійно 

12 Забезпечити соціальний захист 

учасників антитерористичної 

операції на сході України та їх 

сімей 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

 За окремою 

програмою 

 

13 Призначати та виплачувати 

грошову компенсацію 

непрацюючим фізичним особам, 

які постійно надають послуги 

громадянам похилого віку, 

інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 

які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги 

Управління  соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

районний 

бюджет 

2016- 50000  

2017- 60000  

2018- 80000  

2019 - 80000 

2020 - 80000 

щомісячно 

14 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 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, виконавчі комітети 

сільських, селищних рад 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

 В міру 

потреби 



перед Батьківщиною, учасників 

бойових дій і інвалідів війни» 

15 До міжнародного Дня інвалідів забезпечувати 

осіб з інвалідністю та інвалідів з дитинства 

санаторно-курортним лікуванням  

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Районний бюджет 2016 рік -25000  

2017 рік -25000  

2018 рік -30000  

2019 рік –30000 

2020 рік - 30000 

Щороку до 3 

грудня 

16 До Дня ветерана забезпечувати 

придбання санаторно-курортних 

путівок ветеранам війни та праці 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Районний бюджет 2016 рік -25000  

2017 рік -25000  

2018 рік -30000  

2019 рік –30000 

2020 рік - 30000 

Щороку до 1 

жовтня 

17 Виплачувати стипендію інвалідам  

війни та учасникам бойових дій, 

яким виповнилось 90 і більше років 

та особам, яким виповнилось 100 і 

більше років  

Управління соціального захисту 

населення, фінансове управління 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2016 рік -25000  

2017 рік -25000  

2018 рік -25000  

2019 рік –30000 

2020 рік - 30000 

щомісячно 

18 Надавати грошову допомогу інвалідам 

по зору І групи на оплату житлово-

комунальних послуг 

Управління соціального захисту 

населення, фінансове управління 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2016 рік -28000  

2017 рік -28000  

2018 рік -30000  

2019 рік –30000 

2020 рік - 30000 

щомісячно 

19 Забезпечити  надання матеріальної 

допомоги малозабезпеченим 

верствам населення 

 

Управління  соціального захисту 

населення, фінансове управління 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2016 - 50000  

2017 - 60000  

2018 - 80000  

2019 - 80000 

2020 - 80000 

щомісячно 

 

20 До відзначення Дня виведення 

військ з Республіки Афганістан:          

1) надавати грошову допомогу 

матерям та вдовам загиблих воїнів-

інтернаціоналістів; 

2) забезпечувати путівками на 

Фінансове управління 

райдержадміністрації, управління  

соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

1)2016 рік -6000  

2017 рік -6000  

2018 рік -6000  

2019 рік –6000 

2020 рік – 6000 

2)2016 рік-20000  

Щороку до 15 

лютого 



санаторно-курортне лікування 

учасників бойових дій в Республіці 

Афганістан  

2017 рік -20000  

2018 рік -25000  

2019 рік –25000 

2020 рік – 25000 

21 Забезпечувати  дітей, постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС 

новорічними  подарунками 

Управління  соціального захисту 

населення, фінансове управління 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2016 рік -5000  

2017 рік -5000  

2018 рік -5000  

2019 рік –5000 

2020 рік – 5000 

 

22 До роковин Чорнобильської 

катастрофи забезпечувати: 

1)надання матеріальної допомоги 

учасникам ліквідації аварії на 

ЧАЕС; 

2)подарунковими наборами дітей, 

постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

Управління  соціального захисту 

населення, фінансове управління 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2016 рік -5000  

2017 рік -10000  

2018 рік -10000  

2019 рік –10000 

2020 рік –10000 

2016 рік -3000  

2017 рік -5000  

2018 рік -5000  

2019 рік –5000 

2020 рік – 5000 

Щороку до 26 

квітня 

23 Забезпечити інвалідів, ветеранів 

війни та праці санаторно-

курортним лікуванням, технічними 

засобами реабілітації, 

спецавтотранспортом, 

зубопротезуванням, засобами 

корекції зору та слуховими 

апаратами 

 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, Територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), центральна 

районна лікарня 

Державний  

бюджет 

Відповідно до 

розподілу 

Мінсоцполітики 

постійно 

24 Забезпечити облік інвалідів за 

категоріями та потребою у 

протезуванні 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

- - постійно 



25 Забезпечити компенсаційні виплати 

на ремонт, бензин та транспортне 

обслуговування автомобілів 

інвалідів та за невикористане 

санаторно-курортне лікування 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

 постійно 

 

 

 

 

 

26 Розширити  достатній мінімум 

послуг, що надаються 

Територіальним центром 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг 

Районний 

бюджет 

 В міру 

потреби 

27 Забезпечити безкоштовний  проїзд 

один раз на рік до будь-якого 

пункту України і назад 

автомобільним, повітряним, або 

залізничним транспортом з правом 

позачергового придбання квитків 

учасників ліквідації аварії на 

ЧАЕС, віднесених до категорії 1 та 

з 50-процентною знижкою вартості 

проїзду один раз на рік  до будь-

якого пункту України і назад 

автомобільним, повітряним, або 

залізничним транспортом з правом 

позачергового придбання квитків 

учасників ліквідації аварії на 

ЧАЕС, віднесених до категорії 2 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2016 – 2000  

2017 – 3000 

2018 – 5000 

2019 – 5000  

2020 - 5000 

2016 – 2020 

28 

 

Забезпечити безплатний проїзд 

автомобільним транспортом 

загального користування на 

приміських та внутріобласних  

маршрутах інвалідів війни та  

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2016 – 50000 

2017 –60000 

2018 – 70000 

2019 – 80000 

2020 - 80000 

2016 – 2020 



учасників бойових дій  

29 Забезпечити безплатний проїзд 

залізничним транспортом усіх 

пільгових категорій населення. 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2016 – 5000  

2017 – 5000 

2018 – 5000 

2019 – 5000  

2020 - 5000 

2016-2020 

30 Забезпечити відшкодування  

абонементної плати за 

користування телефоном пільгових 

категорій населення.  

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2016 – 100000 

2017 – 100000 

2018 – 100000 

2019 – 100000 

2020 - 100000 

2016 – 2020 

31 Забезпечити компенсаційні виплати 

за невикористане санаторно-

курортне лікування відповідно до 

Порядку виплати деяким 

категоріям інвалідів грошової 

компенсації замість санаторно-

курортної путівки та вартості 

самостійного санаторно-курортного 

лікування, затвердженого ПКМУ 

від 07.02.2007 №150 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

2016 – 5000 

2017 – 5000 

2018 – 5000 

2019 – 5000 

2020 - 5000 

2016 – 2020 

32 Здійснити заходи щодо 

забезпечення надання населенню 

платних соціальних послуг та 

поліпшення їх якості 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

Місцевий 

бюджет 

 постійно 

33 Надавати безоплатну допомогу 

найменш соціально захищеним 

одиноким мешканцям району 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

  постійно 



34 Охопити соціальним 

обслуговуванням одиноких 

непрацездатних громадян похилого 

віку, для чого передбачити в 

місцевих бюджетах видатки на 

утримання територіального центру 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

фінансове управління 

райдержадміністрації, Територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг 

 

 

 

районний 

бюджети 

 При 

формуванні 

бюджету 

35 Забезпечити безперебійну роботу транспортної 

служби «Соціальне таксі» 
Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг 

Районний 

бюджет 

2016 - 40000  

2017 - 50000  

2018 - 60000  

2019 - 60000 

2020 - 60000 

Постійно 

36 Створити умови для 

обслуговування людей з 

обмеженими фізичними 

можливостями та надання 

необхідних послуг з ремонту 

взуття, одягу, послуг перукарень  

 Територіальний центр соціального 

обслуговування населення (надання 

соціальних послуг) 

  постійно 

37 Забезпечити фінансування видатків 

на утримання: 

1) Голованівської районної 

організації ветеранів війни та праці; 

2) Голованівської районної 

організації інвалідів 

Кіровоградської області організації 

інвалідів Всеукраїнської організації 

інвалідів «Союз організацій 

інвалідів України» 

Управління соціального захисту 

населення, фінансове управління 

райдержадміністрації, районна рада, 

районна організація ветеранів війни і праці 

Районний 

бюджет 

1) 2016 - 90000  

2017 - 100000  

2018 - 100000  

2019 - 100000 

2020 – 100000 

2) 2016 - 30000  

2017 - 50000  

2018 - 50000  

2019 - 50000 

2020 - 50000 

щорічно 

38 Організовувати тематичні вечори, 

«круглі столи», виставки, 

присвячені Міжнародному дню 

управління  соціального захисту населення 

райдержадміністрації, територіальний 

центр соціального обслуговування 

Районний 

бюджет 

 Протягом дії 

районної 

програми 



ветерана, інвалідів, новорічні та 

різдвяні свята для дітей-інвалідів 

населення (надання соціальних послуг) 

 

 

 

___________________ 


