
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 11 грудня 2020 року                                                                                          № 21/2-20 

м.Бурштин 

  

 

Програма соціального захисту  

населення на 2021-2025 роки  

Бурштинської міської  

територіальної громади 

 
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою 

посилення соціального захисту населення, враховуючи  рекомендації постійної депутатської 

комісії, міська рада 

                                                                  вирішила: 
 

    1. Затвердити Програму соціального захисту населення на 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади (додається). 

     2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади. 

     3.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на  головного відповідального виконавця – відділ соціального захисту населення 

міської ради (Світлана Коцур). 

     4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська та голову постійної комісії з питань гуманітарної сфери Ігоря 

Харіва. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Василь Андрієшин 
 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 11.12.2020 № 21/2-20 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми соціального  захисту населення 

на 2021-2025 роки Бурштинської міської територіальної громади 
 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) 
Бурштинська міська рада 

2. Розробник програми  
Відділ соціального захисту населення міської ради 

3.Термін реалізації програми: 2021-2025 роки 

4. Етапи фінансування програми: на протязі року 

5.Обсяг фінансування програми: в межах кошторисних призначень  

 

Роки 

 

Обсяги фінансування                                          

 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування   

державний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела  

2021-

2025 

роки 

в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 в межах 

бюджетних 

призначень 

в межах 

бюджетних 

призначень  

 

 

6.  Очікувані результати виконання програми: 
        

    Здійснення визначених Програмою заходів забезпечить виконання самоврядних 

повноважень, передбачених статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», в тому числі спрямованих на надання, за рахунок коштів бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади, додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо 

соціального захисту населення. Програма сприятиме створенню оптимальних умов для дітей 

та дорослих громадян, що визнані особами з інвалідністю, ветеранів війни та праці, 

малозабезпечених сімей та осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, щодо 

їх  інтеграції  у суспільство та підвищення якості життя. 

  

     7.  Термін проведення звітності : 

     

            Звіт про  результати виконання  Програми за підсумками року - до 10 лютого 

наступного за звітним роком. 

  
  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обґрунтування доцільності розроблення Програми соціального захисту 

населення на 2021-2025 роки Бурштинської міської територіальної громади 

 

I. Загальна частина 
      Програма соціального захисту населення передбачає заходи, виконання яких сприятиме 

поліпшенню життя соціально незахищених верств населення, які проживають на території 

громади, зокрема осіб з інвалідністю, малозабезпечених, одиноких громадян, багатодітних 

сімей, ветеранів війни та національно-визвольних змагань. 

      На території Бурштинської міської територіальної громади станом на 16.11.2020 року 

проживають такі найбільш соціально незахищені категорії громадян: 

 

Діти з інвалідністю підгрупи «А»                                                  

Діти з інвалідністю                                                                                                                                                                

Особи з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з війни) 

Особи з онкологічними захворюваннями 

Онкохворі діти 

Особи з інвалідністю з війни 

Учасники бойових дій 

Учасники бойових дій ОУН-УПА 

Учасники війни 

Сім’ї загиблих воїнів, вдів померлих ветеранів війни 

Постраждалі від аварії на ЧАЕС 

Реабілітовані (суджені)ст.1 

Реабілітовані (вивезені)ст.3 

«Діти війни» 

Ветерани праці 

Багатодітні сім’ї 

Малозабезпечені сім’ї 

Одинокі матері 

Одержувачі субсидій (сімей) 

Учасники АТО 

Сім’ї  загиблих учасників АТО 

Внутрішньо переміщені особи (чол.)                                                                                                                                                      

Прийомні сім'ї (дітей)                                                                

 

         У встановлені терміни призначаються і виплачуються державні соціальні допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, субсидії та  пільги на оплату житлово-комунальних 

послуг за рахунок коштів державного бюджету. Проблемами осіб з інвалідністю у місті 

опікуються окрім відділу соціального захисту міської ради, реабілітаційний центр  «Довір'я», 

територіальний центр соціального обслуговування населення Галицького району. 

          Незважаючи на державну підтримку, особи з інвалідністю І групи, онкохворі, діти з 

інвалідністю, багатодітні сім’ї та інші категорії громадян  потребують додаткових соціальних 

гарантій. Тому, цією програмою пропонується надання саме таких додаткових соціальних 

гарантій за рахунок коштів  бюджету Бурштинської міської територіальної громади. 

         Згідно виділених коштів по програмі, комісія має право надавати матеріальні допомоги 

при наявності підтверджуючих документів на лікування: довідка про склад сім′ї, копія 

паспорта, копія ідентидфікаційного коду, Акт обстеження матеріально-побутових умов 

проживання сім′ї, довідка з лікувального закладу або висновок ЛКК у розмірах: 

1. Одноразова грошова допомога на лікування онкохворих громадян в залежності від 

ступеня тяжкості та тривалості захворювання – в розмірі до 20000 грн., 20000 - за рішенням 

комісії.  

2. Одноразова грошова допомога на лікування онкохворих дітей – в розмірі 20000 грн., та 

дітей інвалідів підгупи «А» - в розмірі 10000 грн. 

3. Одноразова грошова допомога на лікування інших категорій громадян -  в розмірі до 

1000 грн., 1000 грн. - за рішенням комісії. 

4. Виплата допомоги на поховання непрацюючих громадян працездатного віку – 7000 грн. 



5. Надання допомоги на лікування та вирішення соціально побутових питань внутрішньо 

переміщеним особам, які тимчасово проживають у місті – до 2000 грн., 2000 грн. - за рішенням 

комісії. 

6. Виділення коштів для відшкодування витрат на проїзд хворим для сеансу гемодіалізу – 

1000 грн. в місяць кожному за рішенням комісії. 

 

II. Мета  та основні завдання Програми 

              Головною метою  Програми є соціальний захист найбільш соціально незахищених 

категорій мешканців територіальної громади – осіб з  інвалідністю, дітей з інвалідністю, 

малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів війни, ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих, 

онкохворих громадян, внутрішньо переміщених осіб, одиноких громадян похилого віку, тощо 

шляхом надання адресних грошових допомог, пільг на оплату житлово-комунальних послуг та 

послуг зв’язку окремим категоріям мешканців територіальної громади. 

 

III. Фінансове забезпечення виконання Програми 
        Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади, виходячи з можливостей їх дохідної частини,  а також з інших 

джерел, не заборонених  чинним законодавством України. 

          У 2021-2025 роках передбачається орієнтовний обсяг фінансування Програми в межах 

кошторисних призначень. 

 

IV. Очікувані результати виконання Програми 

             Виконання заходів щодо реалізації Програми (додаток)  забезпечить: виконання 

самоврядних повноважень, передбачених статтею 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», в тому числі спрямованих на надання, за рахунок власних коштів, 

додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення. 

Програма сприятиме створенню оптимальних умов для дітей та дорослих громадян, які мають 

статус осиби з інвалідністю, ветеранів війни та праці, малозабезпечених сімей та осіб, що 

опинилися у складних життєвих обставинах, щодо їх  інтеграції  у суспільство та підвищення 

якості життя. 
 

V. Координація та контроль за виконанням Програми. 

           Координація та контроль за виконанням заходів Програми покладається  на відділ 

соціального захисту населення міської ради із поданням щоквартальної звітності на засідання 

постійної депутатської комісії. Звіт про хід виконання Програми заслуховувати на сесії міської 

ради у лютому місяці наступного року. 

 

Перелік  заходів, обсяги та джерела фінансування 

Програми соціального  захисту населення на 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади 

Розробник програми:   Відділ соціального захисту населення міської ради 

№з/

п 

Найменування 

заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, тис.грн. 

Очікувані        

результати 

Передбачено: 

всього 

Виділено:  

міський 

бюджет 

1. 

Надання одноразових 

грошових допомог на 

лікування онко 

хворих громадян 

міста 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

  В межах 

бюджетних 

призначень 

 

   

   

  

Створення 

сприятливих умов 

для лікування 

онкохворих 

громадян 



2. 

Надання одноразових 

грошових допомог на 

лікування та 

вирішення 

матеріальних потреб 

інших категорій 

громадян 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

  

  

Покращення 

матер.стану 

незахищ. Верств 

насе-лення  

шляхом надання 

однор.матер. 

допомоги  

3. 

Виплата допомоги на 

поховання 

непрацюючих 

громадян 

працездатного віку 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

 В межах 

бюджетних 

призначень 

   

Фінансова 

підтримка сімей, 

які опинилися у 

скрутному 

становищі 

4 

Надання одноразових 

грошових допомог на 

лікування 

онкохворих дітей та 

дітей з інвалідністю  

підгрупи «А» 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

 В межах 

бюджетних 

призначень 

 

 

    

Створення 

сприятливих умов 

для лікування 

хворих дітей  

5 

Надання пільг на 

житловокомунальні 

послуги 

реабілітованим по 

5ат.3 (виселені) в 

розмірі 25% в межах 

норм споживання, 

передб.законодавство

м 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення  

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

  

   

  

Надасть 

можливість 

забезпечити 

пільгами на ЖКП 

6 

 

 

Надання пільг на 

житлово-комунальні 

послуги учасникам 

бойових дій ОУН-

УПА – 50% в межах 

норм споживання 

 

 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

   

Надасть 

можливість 

забезпечити 

пільгами на 

житлово-

комунальні 

послуги  та зв’язок 

в розмірі 50 %  

7 

Виплата щомісячної 

надбавки до пенсії 

ветеранам ОУН-УПА 

з розрахунку 500 грн 

на одну особу 

згідно  рішення 

обласної ради № 616-

17/2012 від 

07.09.2012 року 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

  

   

  

Надасть 

можливість 

забезпечити 

виплату 

щомісячної 

допомоги до пенсії  

учасникам 

бойових дій ОУН-

УПА 

8 

Виплата фізичним 

особам  компенсації 

за надання 

соціальних послуг 

згідно Постанови 

КМУ від 29.04.2004 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

 В межах 

бюджетних 

призначень 

 

   

  

Покращення 

якості життя осіб, 

що здійсн. догляд 

за особами з 

інвалідністю та 

особами похилого 



р.№558 віку 

9 

Надання пільг на 

оплату житлово-

комунальних послуг 

особам з  

інвалідністю по зору 

І-ІІ груп в межах 

норм споживання, 

передбачених 

чинним 

законодавством 

  Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

 В межах 

бюджетних 

призначень 

 

   

Забезпечить 

надання пільг 

особам з 

інвалідністю по 

зору І-ІІ груп  

10 

Адресна допомога 

одиноким 

громадянам похилого 

віку до 

свят(Пасха,День 

людей похилого віку) 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

 В межах 

бюджетних 

призначень 

 

  

Покращення 

якості життя 

одиноких 

громадян 

похилого віку  

 

11 

 

Компенсація оплати 

за комунальні 

послуги 100% 

Почесним 

громадянам міста в 

межах норм спожив 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

 В межах 

бюджетних 

призначень 

   

Згідно рішення 

сесії міської ради 

12 

Надання пільг на 

оплату послуг 

зв’язку 

 Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

  

В межах 

бюджетних 

призначень 

   

Згідно ЗУ «Про 

захист 

військовослужбов

ців та їх сімей»   

13. 

Допомога на 

поховання громадян, 

які мають особливі 

заслуги перед містом 

(почесні громадяни 

міста). 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

  

Згідно рішення 

сесії міської ради 

14 
Поштові витрати на 

доставку 

 Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

  

Безплатна 

даставка допомог 

та соцпенсій 

мешканцям міста 

15 

Надання допомоги на 

лікування та 

вирішення соціально 

побутових питань 

внутрішньопереміще

ним особам, які 

тимчасово прожи 

вають у місті 

 Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

 В межах 

бюджетних 

призначень 

   

Згідно розпор.  

КМУ від 

22.08.2012р. 

№605р  



16 

Виділення коштів 

для відшкодуван –ня 

витрат на проїзд 

хворим для сеансу 

гемодіалізу  

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

 В межах 

бюджетних 

призначень 

 

  

Покращення 

якості життя 

мешканців міста  - 

3чол.        

17 

Відшкодування 

перевізникам за 

перевезенняпільгов.  

7атегорій 

громадян:по 

маршруту:  ПАТ 

«Укрзалізниця» 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

   

Покращення 

якості життя 

мешканців міста          

Згідно ЗУ «Про 

пенсійне забезп. 

18 

Виділення коштів на 

придбання бланків 

посвідчень батьків та 

дітей з багатодітних 

сімей 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

   

В межах 

бюджетних 

призначень 

 

 Забезпечення 

вчасної  видачі 

посвідчень 

19. 

Виділення коштів на 

поховання громадян 

без постійного місця 

реєстрації 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

В межах 

бюджетних 

призначень 

   

 

 
Всього:                

 В межах 

бюджетних 

призначень 
  

 

 

 

 

Секретар ради                     Роман  Іванюк 


