
  

 

                         Проект 

від  14 березня  2017 року                                                                                                  № 593 

 

 

 

Звіт про виконання Програми соціальної підтримки 

окремих   категорій  громадян на 2016р. 

 

 

           Заслухавши інформацію про виконання Програми соціальної підтримки 

окремих категорій громадян на 2016 рік, керуючись законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

                                                              

                                                                вирішила: 

 

1.  Звіт начальника Відділу соціального захисту населення про виконання Програми 

соціальної підтримки окремих   категорій  громадян на 2016р. прийняти до відома. 

 

2. Програму соціальної підтримки окремих   категорій  громадян на 2016р. зняти з 

контролю. 

 

 

 

 

  Міський голова                                                 Р. Джура 

  Заступник міського голови                            Н.Кицела 

  Нач.юридичного відділу                                 В. Данилюк 

   Виконавець                                                       С.Коцур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                      ЗВІТ 

           про виконання Відділом соціального захисту населення  

            Програми соціальної підтримки окремих   категорій  громадян на 2016р. 

 

 

Програма соціальної підтримки окремих   категорій  громадян на 2016р. спрямована на 

соціальний захист та соціальне обслуговування громадян міста, 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, ветерани праці, особи, які зазнали політичних репресій, інваліди війни, учасників 

бойових дій,  вдови воїнів УПА та вдови  політв’язнів та репресованих, особи, які постраждали  

внаслідок Чорнобильської катастрофи, онкохворі та інші категорії громадян.   

 

Метою Програми є сприяння вирішенню медичних проблем  соціально незахищених верств 

населення, одиноких громадян похилого віку, 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.  

 

              Для  забезпечення  виконання    Програми  у  частині  соціальної підтримки окремих 

категорій громадян  відділом соціального захисту населення міської ради  у 2016 році 

передбачалися  наступні заходи : 

- виплата одноразових матеріальних допомог на лікування соціально незахищених верств 

населення, онкохворих  (72 000 грн.) 

 

- виплата допомоги  на поховання непрацюючих громадян працездатного віку ( 15 000грн.) 

 

Фінансова підтримки громадських організацій 

-     фінансова підтримка ГО інвалідів «Довір′я»  (55 000грн) 

-     фінансова підтримка ГО «Політв′язнів та репресованих» , ГО «Бурштинська міська організація 

ветеранів України»  та ГО «Учасників  АТО»  (16000грн) 

 

Відділом соціального захисту населення: 

     Покращено матеріальний стан  незахищених малозабезпечених  верств населення  шляхом 

надання їм одноразової адресної допомоги на лікування – 73900грн. 

- надано матеріальну допомогу на лікування 133 чол. на суму 45000грн. згідно 

рішення комісії; 

-  надано матеріальну допомогу на лікування онкохворих громадян 23чол. на 

суму 28900грн. згідно рішення сесії. 

 

        Відшкодовано витрати на поховання непрацюючих громадян працездатного віку- 9000грн. 

- надано матеріальну допомогу на поховання непрацюючих громадян 

працездатного віку 9чол. на суму 9000грн. 

 

 

 

 



Надано фінансову підтримку громадським організаціям - інвалідів, ветеранів,  політв’язнів та 

репресованих для здійснення  їх статутної діяльності: 

-     фінансова підтримка ГО інвалідів «Довір′я»  55 000грн. 

-     фінансова підтримка ГО «Політв′язнів та репресованих»  - 6000грн. 

-     фінансова підтримка   ГО «Бурштинська міська організація ветеранів України» - 5000грн.  

-      фінансова підтримка ГО «Учасників  АТО»  - ---- грн.,так як  голова ГО відмовився від виділених 

коштів. 

Виконання Програми  соціальної підтримки окремих категорій громадян  в 2016 році 

відділом соціального захисту населення Бурштинської міської ради  передбачалася  

реалізація наступних заходів :        

           

                                                                                                   Передбачено           Профінансовано         

                                                                                                  Програмою,грн       в 2016році, грн 

- виплата одноразових матеріальних допомог на лікування  

      соціально незахищених верств населення, онкохворих                  72000                    73900 

  

- виплата допомоги  на поховання непрацюючих  

       громадян працездатного віку –                                                           15000                     9000    

 

 

 

-     фінансова підтримка ГО товариство молодих інвалідів  

      та їх батьків «Довір′я»                                                                          55000                      55000 

 

-     фінансова підтримка ГО «Політв′язнів та репресованих»                6000                        6000 

-     фінансова підтримка  ГО «Бурштинська міська організація  

       ветеранів України»                                                                               5000                        5000 

-     фінансова підтримка  ГО «Учасників  АТО»                                     4000                         ----                          

  

 

ВСЬОГО по Програмі:                                                                        157000                  148900 

     

        Невикористано                                                                                                    81000 

 

 

       Джерелом фінансування заходів Програми на 2016 рік були кошти міського бюджету, 

затверджені сесією міської ради на 2016  рік. Фінансування заходів Програми в межах затверджених 

видатків  здійснювалися  відділом соціального захисту населення. 

 

      Невикористані кошти, передбачені Програмою на 2016 рік, 8100 грн. - залишились в 

міському бюджеті. 

 

 

             Начальник відділу соціального        Світлана Коцур 

            захисту населення  

 

 

 


