УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015 р.
м.Бурштин

№ 12/04 - 15

Про Програму соціальної підтримки
окремих категорій громадян на 2016р.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи
рекомендації комісії з питань гуманітарної політики, міська рада
вирішила :
1. Затвердити Програму соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2016 рік
(додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Н.Ю.Кицелу , голову комісії з питань гуманітарної політики І.М.Мазур.

Міський голова

Роксолана Джура

Додаток
до рішення міської ради
від 24.12.2015р. № 12/04 - 15
Програма
соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2016 р.
1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма.
Одним з першочергових завдань держави та органів місцевого самоврядування є
розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро
потребують матеріальної допомоги.
У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені
верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують інваліди, багатодітні сім’ї
та сім’ї, які виховують дітей-інвалідів, діти-сироти, особи похилого віку, одинокі
малозабезпечені матері, ветерани війни та національно-визвольних змагань, ветерани праці,
особи, які зазнали політичних репресій, інваліди війни, учасників бойових дій, вдів воїнів
УПА та вдів політв’язнів, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
інші категорії громадян.
2. Мета Програми.
Сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних проблем
соціально
незахищених верств населення, створення умов для ефективної підтримки матеріального
стану малозабезпечених категорій громадян шляхом надання цільової адресної грошової
допомоги, фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій ветеранів,
інвалідів, політв’язнів і репресованих.
3.Перелік завдань, заходів Програми.
Програма реалізується шляхом здійснення заходів:
3.1.Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, ветеранів та
політичних в’язнів і репресованих для здійснення їх статутної діяльності.
3.2. Виплата адресної грошової допомоги.
3.3.Відшкодування витрат на поховання ветеранів, інвалідів, політв’язнів і
репресованих, незахищених верств населення,непрацюючим громадянам працездатного віку.
3.4.Розвиток потенціалу громадських та благодійних організацій у вирішенні гострих
соціальних проблем шляхом здійснення дофінансування
на конкурсних
засадах
мікропроектів, які фінансуються з різних джерел, щодо покращення якості життя соціально
незахищених груп населення.
3.5.Покращення матеріального стану незахищених малозабезпечених верств населення
шляхом надання їм одноразової адресної допомоги за розпорядженням міського голови.
4. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми.
Джерелом фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету, затверджені
сесією міської ради.
Заходи, передбачені програмою:
- кошти на виплату одноразових матеріальних допомог на лікування соціально
незахищених верств населення ;
- допомога одиноким громадянам похилого віку до релігійних свят та до дня людей
похилого віку;
- одноразова допомога на поховання непрацюючих громадян працездатного віку ;
- фінансова підтримка Галицької районної організації Всеукраїнського товариства
політв’язнів та репресованих ;
- фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій ветеранів, інвалідів
війни, учасників бойових дій, вдів, ветеранів праці;
- учасників бойових дій в Афганістані ;
- учасників бойових дій в Чехословаччині;
- ГО «Учасників АТО».
Термін реалізації Програми: 2016 рік.
Виконавець Програми: відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради.
Секретар міської ради

Богдан Рибчук

