
                                                                                                             Проєкт вноситься  

                                                                                                      селищним головою 

                                                       
 

РІШЕННЯ 

від ___ __________ 2022 року                                                                           № ___ 
                смт Олександрівка 

                                                               

Про внесення змін до рішення 

сесії Олександрівської селищної 

ради від 24 грудня 2020 року №80 

«Про затвердження комплексної 

програми соціальної підтримки 

окремих категорій громадян 

Олександрівської селищної ради 

на 2021-2025 роки»  

 

        Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», 

постанови Кабінету Міністрів від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі»,  з метою соціального захисту 

найбільш вразливих верств населення громади та забезпечення якісними 

соціальними послугами  з догляду  осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 

громадян похилого віку не здатних  до самообслуговування  

 
  

СЕЛИЩНА РАДА  В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни до  комплексної програми соціальної підтримки окремих  

категорій громадян Олександрівської селищної  ради на 2021-2025 роки        

(далі - комплексна програма), затвердженої рішенням п’ятої сесії 

Олександрівської селищної ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року 

№ 80 «Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки»,           

а саме:  
 

 викласти в новій редакції додаток комплексної програми «Фінансування 

комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 

Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки» (додаток 1);    
 

 викласти в новій редакції Порядок надання соціальної підтримки 

окремим категоріям громадян Олександрівської селищної ради (додається). 
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 2. Затвердити паспорт комплексної програми соціальної підтримки 

окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради           

на 2021-2025 роки  (додаток 2). 
 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту 

населення.  

 

 

 

Селищний голова                                                     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 



   Додаток 2  

до рішення сесії                    

Олександрівської селищної ради            

від ___ листопада 2022 року № ____ 

 

ПАСПОРТ  

комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 

громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки 

 

1 Програма затверджена: Рішенням п’ятої сесії Олександрівської селищної ради  

восьмого скликання від  24 грудня 2020 року  № 80 

 

2 Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради 

 

3 Розробник програми Відділ соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради 

 

4 Співрозробники 

програми 

- 

5 Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради                                 

6 Учасники програми Відділ соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради,                                

фінансовий відділ  Олександрівської   селищної ради 

 

7 Термін реалізації 

програми 

2021-2025 роки 

8 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми всього, у тому 

числі: 

15581,0 тис. грн. 

8.1 Кошти місцевого 

бюджету 

Всього: тис грн, у тому числі: 

2021 рік - 2348,0 тис.грн. 

2022 рік - 2858,0 тис. грн. 

2023 рік - 3315,0 тис. грн. 

2024 рік - 3475,0 тис. грн. 

2025 рік - 3585,0 тис. грн. 

 

9 Основні джерела 

фінансування програми 

Кошти місцевого бюджету 

 



 

 

Затверджено 

рішенням сесії Олександрівської 

селищної ради 

від ___ листопада 2022 року № __ 

 

ПОРЯДОК  

надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян 

Олександрівської селищної ради 

 

Фінансування видатків на надання соціальної підтримки окремих категорій 

громадян Олександрівської селищної ради здійснюється у межах обсягів, 

затверджених у місцевому бюджеті на відповідний рік, згідно з Порядком 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 
 

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради 

визнаний головним розпорядником по використанню коштів передбачених 

комплексною програмою. 
 

1. Питання надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, 

які мають стійкий розлад здоров’я та потребують дороговартісного лікування 

розглядаються на засіданні Комісії селищної ради з розгляду питань надання 

матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення           

(далі – Комісія). 

Матеріальна допомога (далі – допомога) надається окремим категоріям 

громадян, які мають стійкий розлад здоров’я та потребують дороговартісного 

лікування, що постійно проживають на території громади у разі їх звернення           

із письмовою заявою. 

Допомога надається один раз на рік одному і тому ж отримувачу.  

Тяжкохворим громадянам, які впродовж року мають ускладнення стану 

здоров’я  матеріальна допомога може надаватися повторно за рішенням сесії 

Олександрівської селищної ради. 

 Розмір допомоги визначається Комісійно в залежності від конкретних 

обставин та надається онкохворим та тяжкохворим громадянам за  рішенням 

Комісії у розмірі до 5000,00 грн. включно. 

 Тяжкохворим громадянам, в тому числі онкохворим, які проходили 

стаціонарне лікування впродовж календарного року повторно питання           

про надання матеріальної допомоги, розмір якої перевищує 5000,00 грн.           

(або надається повторно) – виноситься  на чергове засідання сесії селищної 

ради та приймається депутатами ради шляхом голосування.  
   

 Підставою для розгляду надання допомоги є заява громадянина на ім’я 

голови Комісії (зразок заяви розробляється розпорядником коштів),           

або ж письмове звернення громадянина до голови селищної  ради. 

 До заяви громадяни додають: 
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 копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце 

реєстрації); 

 копію довідки ідентифікаційного номера або копію відмітки у паспорті     

про його відсутність; 

 довідку відповідних установ, які засвідчують необхідність надання 

допомоги, видану у поточному році; 

 реквізити банківської установи  (за  наявності); 

 інші документи (у разі необхідності). 
 

 2. Надання цільової грошової допомоги хворим з хронічною нирковою 

недостатністю для відшкодування витрат на проїзд до місця отримання 

програмного гемодіалізу і у зворотному напрямку здійснюється щомісячно 

шляхом відшкодування вартості проїзду. 

 Підставою для розгляду допомоги є письмова заява громадянина до відділу 

соціального захисту Олександрівської селищної ради. 

До заяви громадяни додають: 

 копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце 

реєстрації); 

 копію довідки ідентифікаційного номера або копію відмітки у паспорті  

про його відсутність; 

 довідку відповідних установ, які підтверджують наявність хронічної 

ниркової недостатності та періодичність отримання програмного гемодіалізу; 

 реквізити банківської установи  (за наявності); 

 інші документи (у разі необхідності). 

 Розмір допомоги визначається виходячи із середньої вартості проїзних 

квитків до м. Кропивницький та у зворотному напрямку та кількості отриманих 

процедур впродовж місяця. Розмір допомоги затверджується Комісійно щороку 

станом  на 01 січня поточного року та може переглядатись в разі зміни вартості 

проїзду впродовж року. 
 

 3. Надання допомоги особам, які потрапили в тривалу екстремальну 

ситуацію розглядається на засіданні Комісії. Розмір допомоги визначається 

Комісійно.   

 Підставою для розгляду надання допомоги є заява громадянина на ім’я 

голови  Комісії або голови селищної ради. 

 До заяви громадяни додають: 

 копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце 

реєстрації); 

 копію довідки ідентифікаційного номера або копію відмітки у паспорті  

про його відсутність; 
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 довідки відповідних установ, які підтверджують перебування особи           

в тривалій екстремальній ситуації (про стихійне лихо, пожежу, катастрофу      

та інше), видані у поточному році; 

 реквізити банківської установи  (за наявності); 

інші документи (у разі необхідності). 
 

 4. Надання адресної матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії           

на ЧАЕС у 1986 році до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЄС.  

 Підставою для розгляду надання допомоги є заява громадянина на ім’я 

голови  Комісії про виплату щорічної допомоги. 

 До заяви громадяни додають: 

 копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце 

реєстрації); 

 копію довідки ідентифікаційного номера або копію відмітки у паспорті  

про його відсутність; 

 копію посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС; 

 реквізити банківської установи (за наявності).  

 Матеріальна допомога виплачується щорічно у розмірі – 750,00 грн. 
  

 5. Надання адресної матеріальної допомоги до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та річниці виводу радянських військ         

з Афганістану проводиться структурним підрозділом з питань соціального 

захисту населення за матеріалами особових справ згідно поданої заяви.  

 До заяви громадяни додають: 

 копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце 

реєстрації); 

 копію довідки ідентифікаційного номера або копію відмітки у паспорті  

про його відсутність; 

 копію відповідного посвідчення; 

 реквізити банківської установи (за наявності).  
 

Матеріальна допомога виплачується у таких розмірах: 

 особам з інвалідністю внаслідок війни – 1000,00 грн.; 

 учасникам бойових дій – 700,00 грн.; 

 сім’ям загиблих – 5500,00 грн. 
 

 6. Питання надання одноразової грошової допомоги для поліпшення 

житлових умов ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

розглядаються на засіданні  Комісії. 

 Для надання одноразової грошової допомоги  пільговик подає заяву          

до відділу соціального захисту населення, до якої додаються: 
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 копія паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце 

реєстрації); 

 копія довідки ідентифікаційного номера або копію відмітки у паспорті           

про його відсутність; 

 копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових 

дій або члена сім’ї загиблого; 

 фотографії, що підтверджують стан житла та потребу в отриманні 

допомоги; 

 банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги. 

 Допомога виплачується у розмірі до 10000,00 грн. 
 

 7. Щорічна адресна допомога дітям з інвалідністю підгрупи А проводиться 

до Дня осіб з інвалідністю та виплачується відділом соціального захисту 

населення відповідно до поданої заяви, до якої даються наступні документи: 

 копія свідоцтва про народження дитини; 

 копія медичного висновку про інвалідність дитини підгрупи А; 

батьки (опікуни дитини) додатково подають: 

копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце 

реєстрації); 

 копію довідки ідентифікаційного номера або копію відмітки у паспорті    

про його відсутність; 

 реквізити банківської установи (за наявності). 

 Розмір допомоги становить 1000,00 грн. 
 

8. Відділ соціального захисту населення відшкодовує вартість путівки 

санаторно-курортним закладам за надані послуги  санаторно-курортного 

лікування: 

ветеранам війни, в тому числі особам з інвалідністю внаслідок війни,           

які забезпечуються санаторно-курортними путівками позачергово; 

 особам з інвалідністю всіх категорій, в тому числі особам з інвалідністю           

із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями 

хребта та спинного мозку); 

 громадянам потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених 

до категорії 2 (учасники ліквідації аварії на ЧАЕС мають переважне право           

на забезпечення санаторно - курортними путівками). 

 Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування здійснюється           

в порядку черговості в розрізі відповідних категорій. 

 Строк перебування в санаторно-курортному закладі для осіб           

з інвалідністю, ветеранів війни та громадян потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи становить 18 днів. Для осіб з інвалідністю 

спінального профілю – до 35 днів. 

 Особи зазначених категорій мають право вільного вибору закладу, 

розміщеного на території України, відповідного профілю лікування.           
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За бажанням зазначені категорії громадян мають право здійснювати доплати           

за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності 

суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі. 

Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування здійснюється 

відділом соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування 

коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно         

до укладених трьохсторонніх договорів  та актів наданих послуг.   

Вартість путівки визначається у розмірі граничної вартості путівки           

за надання послуг із санаторно-курортного лікування в Україні у відповідному 

році. 

 Для взяття на облік особа, чи її законний представник подає: 

 заяву встановленого зразка (наказ Міністерства соціальної політики           

від   22 січня 2018 року № 73); 

 медичну довідку лікувальної установи за формою 070/о; 

 копію пільгового посвідчення (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок 

війни, учасника бойових дій, учасника війни, постраждалого внаслідок 

Чорнобильської катастрофи); 

 копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності (для осіб           

з інвалідністю); 

 копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце 

реєстрації); 

 копію довідки ідентифікаційного номера або копію відмітки у паспорті п      

ро його відсутність. 

Під час подання копій документів пред’являються оригінали зазначених 

документів. 

 Після оздоровлення громадяни подають до управління зворотній талон, 

або інший документ, який підтверджує проходження лікування в закладі. 
 

 9. Відшкодування закладам оздоровлення та відпочинку вартості наданих 

послуг з оздоровлення, відпочинку дітей з інвалідністю та дітей постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС здійснюється відділом соціального захисту населення 

в порядку черговості та в розрізі категорій дітей. 

 Діти з інвалідністю та діти, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, мають 

право на отримання послуг:                                  

 санаторно-курортного лікування тривалістю до 21 календарного дня; 

оздоровлення та відпочинку тривалістю до 14 календарних днів; 

реабілітаційних послуг тривалістю до 10 календарних днів. 

 Для відшкодування вартості послуг з санаторно-курортного лікування, 

відпочинку або реабілітації відповідної категорії дітей відділом соціального 

захисту населення укладаються трьохсторонні або двосторонні угоди           

з відповідними закладами. Відшкодування вартості наданих послуг 

здійснюється відповідно до укладеної угоди та акту виконаних робіт. 
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 Вартість путівки не повинна перевищувати розміру середньої вартості 

санаторно-курортного  лікування (реабілітаційних послуг), передбачених 

відповідними закладами у поточному році. 

 Для взяття на облік  законний представник дитини пільгової категорії 

подає: 

 заяву встановленого зразка (наказ Міністерства соціальної політики           

від   22 січня 2018 року № 73); 

 медичну довідку лікувальної установи за формою 070/о; 

 копію пільгового посвідчення (для дітей потерпілих внаслідок аварії           

на ЧАЕС); 

 копію медичного висновку (для дітей з інвалідністю); 

копію свідоцтва про народження дитини або копію паспорта дитини. 

Батьки (опікуни дитини) додатково подають: 

копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце 

реєстрації); 

 копію довідки ідентифікаційного номера або копію відмітки у паспорті    

про його відсутність. 

 Під час подання копій документів пред’являються оригінали зазначених 

документів. 

 Після оздоровлення громадяни подають до управління зворотній талон,     

або інший документ, який підтверджує проходження лікування в закладі. 
  

 10. Надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни, 

учасникам бойових дій  в період Другої Світової війни, яким виповнилось       

90 років і більше та особам, яким виповнилося 100 років і більше проводиться 

відділом соціального захисту населення за матеріалами електронних пенсійних 

справ.  

Розмір допомоги становить: 

для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій -  500,00 

грн.; 

для осіб яким виповнилося 100 років і більше – 550,00 грн.  
 

11. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги           

з догляду на непрофесійній основі здійснюється відділом соціального захисту 

населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України           

від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду           

на непрофесійній основі» у розмірах, передбачених чинним законодавством. 
 

12. Надання фінансової підтримки ветеранським та громадським 

організаціям проводиться відділом соціального захисту населення           

за результатами конкурсного відбору та в межах бюджетних асигнувань, 

передбачених бюджетом громади на відповідний календарний рік. 

 
_______________________ 



 Додаток 1 

до рішення сесії Олександрівської 

селищної ради 

від __ листопада 2022 року № ___ 

 

Фінансування 

комплексної програми соціальної підтримки   окремих 

категорій громадян Олександрівського селищної ради                   

на 2021 – 2025 роки 
 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва заходів 

на 2021 

рік 

на 2022 

рік 

на 2023 

рік 

на 2024 

рік 

на 2025 

рік 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

1. Надання матеріально допомоги   

окремим категоріям громадян, які 

мають стійкий розлад здоров’я та 

потребують дороговартісного 

лікування 
 

650,0 750,0 850,0 950,0 1000,0 

2. Відшкодування витрат на проїзд              

до місця отримання програмного 

гемодіаліз і у зворотному напрямку 

хворим з хронічною нирковою 

недостатністю 
 

75,0 95,0 200,00 250,0 300,0 

3. Надання допомоги для покращення 

матеріально-побутових умов 

проживання найбільш вразливим 

верствам населення (особам, які 

потрапили в тривалу екстремальну 

ситуацію) 
 

40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 

4. Надання адресної матеріальної 

допомоги  учасникам ліквідації аварії 

на ЧАЕС у 1986 році до Дня 

вшанування учасників ліквідації 

аварії на ЧАЕС 
 

92,0 95,0 60,0 60,0 60,0 

5. Надання адресної матеріальної 

допомоги до дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав та річниці виводу 

радянських військ з Афганістану 
 

85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

6. Надання одноразової грошової 

допомоги для поліпшення умов 

проживання ветеранам війни, особам 

на яких поширюється чинність 

Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії                            

їх соціального захисту» 
 

40,0 45,0 50,0 50,0 50,0 

7. Надання щорічної адресної допомоги 

дітям з інвалідністю підгрупи А 
 

0,0 0,0 25,0 30,0 35,0 



8. Відшкодування вартості путівки 

санаторно курортним закладам  за 

надані послуги санаторно-курортного 

лікування: 

ветеранам війни, в тому числі особам 

з інвалідністю внаслідок війни, 

особам з інвалідністю всіх категорій, 

в тому числі спинального профілю, 

громадянам потерпілим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії 2 
 

146,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

9. Відшкодування закладам 

оздоровлення та відпочинку вартості 

наданих послуг з  оздоровлення, 

відпочинку дітей з інвалідністю та 

дітей постраждалих внаслідок аварії 

на ЧАЕС 
 

220,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

10. Надання щомісячної стипендії особам 

з інвалідністю внаслідок війни, 

учасникам бойових дій яким 

виповнилося 90 років і більше та 

особам, яким виповнилося 100 років і 

більше 
 

57,0 55,0 35,0 35,0 35,0 

11. Виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній 

основі 
 

650,0 980,0 1250,0 1250,0 1250,0 

12. Поштові витрати (придбання 

конвертів, марок) 
 

3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 

13. Надання фінансової підтримки 

ветеранським та громадським 

організаціям на конкурсній основі 
 

290,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 ВСЬОГО: 2348,0 2858,0 3315,0 3475,0 3585,0 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 
 


