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ОЛЕШКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про програму соціального захисту
громадян району на 2018 рік

З метою організації соціального захисту громадян району, керуючись
статтею 6, пунктами 1, 6, 10 частини першої статті 13, пунктом 1 частини
першої статті 13, пунктом 3 статті 25, статтею 38, пунктом 1 частини першої
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Схвалити проект програми соціального захисту громадян району на
2018 рік (далі - Програма), що додається, та винести його на розгляд
районної ради.
2. Виконавцям, визначеним заходами цієї Програми про хід її
виконання інформувати районну державну адміністрацію щороку до
10 січня.
3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 26 січня 2015 року № 14 «Про проект
районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального
захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки» (зі змінами і
доповненнями), від 27 січня 2016 року № 14 «Про проект районної програми
медико-соціальної допомоги безпритульним громадянам, безпритульним
дітям, особам звільненим з місць позбавлення волі на 2016-2017 роки».
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Сопова А.К.

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
№
ПРОГРАМА
«Соціальний захист громадян району на 2018 рік»
І. Загальна частина
Програма «Соціальний захист громадян району на 2018 рік» розроблена з
метою забезпечення реалізації в районі Законів України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний захист дітей
війни», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», «Про
основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей» та
«Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження
волі або позбавлення волі на певний строк».
Станом на 01.01.2018р.на обліку в єдиному державному автоматизованому
реєстрі пільговиків перебувають 16 770 осіб, з них мають статус ветерана війни
- 1 554 осіб; громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС - 470 осіб, дітей війни 5 199 осіб; осіб з інвалідністю - 4 076 осіб, у т.ч. діти - 480 осіб; багатодітних
сімей - 526, дітей з багатодітних сімей - 1681 чол.; пенсіонерів - 11 429 чол.,
482
учасників
антитерористичної
операції, з них - 33 мобілізованих
військовослужбовців,
що
проходять
службу
в
зоні
проведення
антитерористичної операції, 414 учасник бойових дій; 1 учасник війни
(капелан); 4 інваліди війни, внаслідок участі в антитерористичній операції;
22 особи мають статус - член сім'ї загиблого військовослужбовця в зоні
проведення АТО, з них 8 дітей.
Пенсії, допомоги, пільги, забезпечення технічними засобами реабілітації
та пересування, санаторно-курортне лікування, доступність до соціальної
інфраструктури не задовольняють повною мірою потреби громадян району і
потребують вжиття додаткових заходів на місцевому рівні.
Додаткові фінансові витрати, передбачені Програмою, будуть спрямовані
на поліпшення життєзабезпечення осіб вказаних категорій, забезпечення їх
засобами реабілітації та пересування, збільшення кількості соціальних послуг,
підтримку статутної діяльності громадських організацій, створення належних
умов для забезпечення життєдіяльності соціальновразливих верств населення.
Програмою передбачені заходи щодо адаптації в суспільстві бездомних
громадян, безпритульних дітей та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
На виконання вищезазначених законів та заходів передбачених
програмою спрямована робота управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації, Олешківського територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олешківської
районної ради, районної організації товариства Червоного Хреста України,
громадських організацій району.

II. Мета та основні завдання Програми
Програма «Соціальний захист громадян району на 2018 рік» розроблена
з метою:
- здійснення заходів, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення
ветеранів війни, учасників бойових дій, дітей війни, осіб з інвалідністю,
громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС, багатодітних сімей, пенсіонерів,
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, осіб, які опинились
в складних життєвих ситуаціях внаслідок непередбачених обставин;
- створення умов для соціальної адаптації бездомних громадян,
безпритульних дітей та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
- забезпечення додержання конституційних прав громадян;
- збільшення обсягів забезпечення інвалідів та інших осіб пільгових
категорій санаторно-курортним лікуванням, технічними засобами реабілітації
та пересування;
- забезпечення безоплатними продуктами харчування, одягом та взуттям
бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць
позбавлення волі;
- надання медичної допомоги бездомним громадянам, безпритульним
дітям, особам звільненим з місць позбавлення волі;
- забезпечення реабілітації, професійного навчання, санаторнокурортного лікування учасників антитерористичної операції;
- висвітлення проведеної роботи щодо виконання Програми в засобах
масової інформації з метою привернення уваги суспільства, громадських
організацій, волонтерів та небайдужих громадян.
III. Фінансове забезпечення програми.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
районного бюджету (додаток 1), інших джерел не заборонених законодавством.
Головним розпорядником коштів спрямованих на фінансування цієї
Програми є управління соціального захисту населення районної державної
адміністрації.
IV. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація заходів, визначених Програмою, дозволить забезпечити
соціальний
захист,
дотримання
конституційних
прав,
поліпшення
життєзабезпечення ветеранів війни, учасників бойових дій, дітей війни, осіб з
інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС, багатодітних сімей,
пенсіонерів, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, осіб,
які опинились в складних життєвих ситуаціях внаслідок непередбачених
обставин, бездомних громадян та безпритульних осіб, соціальну адаптацію
осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі.
V. Управління Програмою та контроль за її виконанням
Управління Програмою здійснюється з дотриманням вимог Законів
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про,

соціальний захист дітей війни», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про
соціальні послуги», «Про основи соціального захисту бездомних громадян та
безпритульних дітей» та «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».
Організація виконання Програми покладається на управління соціального
захисту населення районної державної адміністрації, виконкоми місцевих рад,
Олешківський територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Олешківської районної ради, громадські організації району,
КП «Олешківська центральна районна лікарня» Олешківської районної ради,
КЗ «Центр первинної медико-соціальної допомоги» Олешківської районної
ради, районну організацію Товариства Червоного Хреста України.
Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням
соціального захисту населення.
Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.Є.Попова

Додаток
до програми «Соціальний захист
громадян району на 2018 рік»
№

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Розробник Програми

3.

Відповідальні виконавці
Програми

4.

Учасники Програми

5.

Термін реалізації Програми

6.

Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

2831 тис.грн.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації
Управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації
Управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації
Управління соціального захисту
населення районної державної
адміністрації, виконкоми місцевих
рад, Олешківський територіальний
центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Олешківської районної ради, КП
«Олешківська центральна районна
лікарня» Олешківської районної
ради, КЗ «Центр первинної медикосоціальної допомоги» Олешківської районної ради, громадські
організації району, районна
організація Товариства Червоного
Хреста України
2018 рік

Л.Є.Попова

Додаток № 1
до програми соціального захисту
громадян району на 2018 рік
№

Перелік
заходів і завдань районної програми соціального захисту громадян району на 2018 рік
№
п/п

Назва заходу

Термін
виконання

1

Здійснювати
фінансову підтримку
громадської
організації - районна
рада ветеранів

2018 рік

2

Здійснювати
фінансову підтримку
районної громадської
організації «Союз-

2018 рік

Розпорядник коштів

Витрати

Соціальний захист громадян ранюну на 2018 рік
Управління соціального захисту
- матеріальне заохочення активу
організації;
населення райдержадміністрації
- проведення заходів до Дня Перемоги,
визволення м. Олешки та визволення
України від фашистів;
- надання матеріальної допомоги на
лікування;
- витрати на проведення семінарів,
пленумів, конференцій;
- проведення культурно масових заходів;
-витрати на відрядження;
- придбання канцелярських товарів; оплату послуг електрозв'язку;
- придбання конвертів, марок;
- передплату періодичних видань;
- оплату комунальних витрат;
- на господарські витрати(оплату
поточного ремонту інвентарю та
приміщень); тощо
Управління соціального захисту
- матеріальне заохочення активу
організації;
населення райдержадміністрації
- придбання новорічних подарунків дітям
постраждалих внаслідок Чорнобильської

Сума,
тис.грн.
112,0

52,8

Чорнобиль»

3

Здійснювати
фінансову підтримку
районної спілки
ветеранів Афганістану

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

4

Здійснювати
фінансову підтримку
громадської
організації «Спілка
учасників бойових дійветеранів АТО
Олешківського
району»

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

катастрофи;
- надання матеріальної допомоги до Дня
інвалідів інвалідам з числа ліквідаторів та
потерпілим внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
- придбання лікарських препаратів;
- оплату комунальних послуг;
- оплату послуг зв'язку;
- передплату періодичних видань;
- відзначення Дня ліквідатора;
- придбання канцтоварів, тощо
- матеріальне заохочення активу спілки;
- матеріальну допомогу на лікування;
- надання матеріальної допомоги сім'ям
загиблих в Афганістані;
- господарчі витрати (оплату поточного
ремонту інвентарю та приміщення);
-оплату комунальних послуг;
- придбання новорічних подарунків дітям
воїнів-інтернаціоналістів;
- відзначення річниці виводу військ 3
Афганістану;
- проведення спортивних змагань воїнів
інтернаціоналістів;
- придбання канцелярських виробів;
- оплату послуг електрозв'язку;
- передплату періодичних видань, тощо
- матеріальне заохочення активу
організації;
- проведення заходів до державних та
інших свят України;
- сприяння та участь у військовопатриотичному вихованні молоді;
- виготовлення брошур «На допомогу
воїнам АТО»;

70,0

70,0

- інформаційне забезпечення з питань
діяльності Спілки;
- витрати на проведення семінарів,
конференцій, круглих столів;
- проведення культурно масових заходів;
-витрати на відрядження;
- придбання канцелярських
товарів;
- оплату послуг електрозв'язку;
- придбання конвертів, марок;
- передплату періодичних видань;
- оплату комунальних витрат;
- на господарські витрати (оплату
поточного ремонту інвентарю та
приміщення).
-тощо.
5

Здійснювати
фінансову підтримку
громадської
організації
«Об'єднання
учасників-ветеранів та
інвалідів АТО
«Захисники Вітчизни»
Олешківського району
Херсонської області»

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

- матеріальне заохочення активу
організації;
- проведення заходів до державних та
інших свят України;
-сприяння та участь у військовопатриотичному вихованні молоді;
- виготовлення брошур стосовно
соціального захисту учасників
антитерористичної операції та членів їх
сімей;
- інформаційне забезпечення з питань
діяльності громадської організації;
- витрати на проведення семінарів,
конференцій, круглих столів;
- придбання комп'ютерної техніки;
канцелярських товарів, конвертів, марок;
- проведення культурно масових заходів;
-витрати на відрядження;

70,0

6

7

8

Забезпечити надання
безоплатних гарячих
обідів та продуктів
харчування
малозабезпеченим
громадянам
Надання пільг
інвалідам І групи,
інвалідам по зору І та
II групи та сім'ям, які
виховують дітейінвалідів до 18 років

Надання щомісячної
компенсації
непрацюючим
фізичним особам, які
постійно надають
соціальні послуги
громадянам похилого
віку, інвалідам,
хворим, які не здатні
до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої
допомоги

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

- оплату послуг електрозв'язку;
- передплату періодичних видань;
- оплату комунальних витрат;
- господарські витрати (оплату поточного
ремонту інвентарю та приміщення);
- витрати на оренду автомобіля для
виконання статутних завдань;
- тощо
Надання безоплатних гарячих обідів та
продуктів харчування малозабезпеченим
громадянам

Надання пільг інвалідам І групи,
інвалідам по зору І та II групи та сім'ям,
які виховують дітей-інвалідів до 18 років,
на оплату за житлово- комунальні
послуги, електроенергію, газ та
телефонний зв'язок у розмірі 25 %
вартості послуг у межах середніх норм
споживання
Виплата щомісячної компенсації
непрацюючим фізичним особам , які
постійно надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам,
хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги

34,0

15,9

51,0

9

10

11

Забезпечити надання
пільг на оплату за
житло, комунальні
послуги,
електроенергію, газ та
телефонний зв'язок
військовослужбовцям
(членам їх сімей),
учасникам антитерористичної операції,
членам сімей
загиблих учасників
антитерористичної
операції
Надання одноразової
матеріальної
допомогу громадянам,
які проживають на
території району та
які опинилися у
скрутному становищі
внаслідок
непередбачених
обставин, крім
громадян, які
проживають на
територіях
підвідомчих
об'єднаним
територіальним
громадам
Виплата щомісячної
стипендії інвалідам
війни та учасникам
бойових дій, яким

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Надання пільг на оплату за житло,
комунальні послуги, електроенергію, газ
та телефонний зв'язок
військовослужбовцям (членам їх сімей),
учасникам антитерористичної операції,
членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції у розмірі 25%
вартості послуг у межах середніх норм
споживання

12,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Надання одноразової матеріальної
допомогу громадянам, які проживають на
території району та які опинилися у
скрутному становищі внаслідок
непередбачених обставин, крім громадян,
які проживають на територіях
підвідомчих об'єднаним територіальним
громадам

650,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Виплата щомісячної стипендії інвалідам
війни та учасникам бойових дій, яким
виповнилося 90 і більше років

22,0

12

13

14

15

виповнилося 90 і
більше років
Виплата щомісячної
фінансової підтримки
сім'ям загиблих в
Афганістані та воїнівінтернаціоналістів, що
є інвалідами війни І
групи
Надання одноразової
матеріальної
допомоги
військовослужбовцям,
що проходили службу
в зоні проведення
антитерористичної
операції та
демобілізовані із зони
проведення
антитерористичної
операції
Забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням ветеранів
війни, учасників
бойових дій, інвалідів
всіх категорій
Надання щомісячної
адресної матеріальної
допомоги сім'ям в
яких виховуються
діти віком до 18 років,
батьки яких загинули
в зоні проведення
антитерористичної

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Виплата щомісячної фінансової підтримки
сімей загиблих в Афганістані та воїнівінтернаціоналістів, що є інвалідами війни
І групи

24,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Надання одноразової матеріальної
допомоги військовослужбовцям, що
проходили службу в зоні проведення
антитерористичної операції та
демобілізовані із зони проведення
антитерористичної операції

40,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Забезпечення санаторно-курортним
лікуванням ветеранів війни, учасників
бойових дій, інвалідів всіх категорій

80,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Забезпечення
надання
щомісячної
адресної допомоги
1 .Кіпішиновій Тетяні Павлівні на дітей:
Кіпішинова
Дмитра
Геннадійовича,
19.08.2003 р.н.,
Кіпішинову Неллю Геннадіївну,
17.10.2006 р.н.

24,0

операції

2. Альохіній Тетяні Василівна на дітей:
Голоту Максима Юрійовича,
03.04.2008 р.н.,
Голоту Дениса Юрійовича, 03.04.2010 р.н.
3. Жарук Катерині Михайлівні на сина,
Жарука Тихона Дмитровича,
24.04.2014 р.н.

16

Надання фінансової
допомоги сім'ям
загиблих або
померлих протягом
поточного року
військовослужбовців,
які приймали участь в
антитерористичній
операції (витрати на
поховання,
упорядкування місця
захоронення,
встановлення
пам'ятних знаків,
тощо) в адміністративних межах району з
урахуванням об'єднаних територіальних
громад.

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

4. Чуприні Наталі Олексіївні на дітей:
Чуприну Руслана Валерійовича,
25.05.2013 р.н.
Чуприну Вікторію Валеріївну,
11.02.2015 р.н.
5. Чуприні Ларисі Валеріївні на дочку,
Чуприну Ілону Валеріївну, 12.08.2006 р.н.
Надання матеріальної допомоги:
а)сім'ям військовослужбовців, загиблих в
зоні
проведення
антитерористичної
операції,
б) сім'ям військовослужбовців, загиблих
при виконанні військових обов'язків,
в) сім'ям померлих військовослужбовців,
які проходили службу в зоні проведення
антитерористичної операції

220,0

17

18

19

20

21

Медикаментозне
забезпечення
лікування
військовослужбовців,
які приймали участь в
антитерористичній
операції
Поліпшення житловопобутових умов
учасників
антитерористичної
операції
Надання компенсації
учасникам бойових дій
(антитерористичної
операції) за
оформлення проектнокошторисної
документації на
земельні ділянки, в
тому числі і отримані
в попередньому
періоді
Компенсація навчання
за контрактом
учасникам
антитерористичної
операції, учасникам
бойових дій та членам
їх сімей (дітям)
Закупівля санаторнокурортних путівок для
ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС,
віднесених до II

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Медикаментозне забезпечення лікування
військовослужбовців, які приймали участь
в антитерористичній операції

150,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Поліпшення житлово-побутових умов
учасників антитерористичної операції

100,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Надання компенсації учасникам бойових
дій (антитерористичної операції) за
оформлення проектно-кошторисної
документації на земельні ділянки

70,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Компенсація навчання за контрактом
учасникам антитерористичної операції,
учасникам бойових дій та членам їх сімей
(дітям)

50,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Закупівля санаторно-курортних путівок для
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС,
віднесених до II категорії.

40,0

22

23

категорії.
Закупівля санаторнокурортних путівок для
лікуванням інвалідів з
захворюваннями
опорно-рухової
системи та осіб, які
стали інвалідами
внаслідок ДЦП
Надання екстреної
допомоги мешканцям
району, які опинилися
у скрутному
становищі внаслідок
непередбачених
обставин

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Закупівля санаторно-курортних путівок для
лікуванням інвалідів з захворюваннями
опорно-рухової системи та осіб, які стали
інвалідами внаслідок ДЦП

40,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Надання екстреної допомоги мешканцям
району, які опинилися у скрутному
становищі внаслідок непередбачених
обставин, а саме:
(-небезпечена подія, внаслідок якої
завдано шкоду здоров'ю або збитки майну
заявника, що призвели до його скрутного
становища;
-хвороба, яка потребує дороговартісного
лікування, придбання ліків чи фінансових
затрат для проведення стаціонарного
(амбулаторного) лікування або виїзду для
лікування на територію іншої області
України;
- надзвичайна ситуація, яка може
призвести до порушення нормальних умов
життєдіяльності заявника (аварія, пожежа,
стихійне лихо, епідемія, аварійність
житла, газо-, електро- постачання та
користування;
-смерть годувальника, визнання його
безвісно відсутнім або оголошення його
померлим,
внаслідок чого
заявник
опинився у скрутному становищі;
тощо)

150,0

24

Забезпечення
перевезення громадян
які мають право на
пільгове перевезення

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Забезпечення перевезення громадян які
мають право на пільгове перевезення:
- учасників війни, учасників бойових дій,
- учасників антитерористичної операції,
- членів сімей загиблих (померлих)
ветеранів війни,
- пенсіонерів за віком,
- дітей з багатодітних сімей,
- інвалідів,
-дітей-інвалідів,
- осіб, які супроводжують інвалідів першої
групи або дітей-інвалідів,
- соціальновразливих верств населення
(онкохворі, особи, які потребують
довготривалого лікування, діти з
малозабезпечених родин, внутрішньо
переміщені особи, тощо)

420,0

25

Виготовлення бланків
посвідчень батьків та
дитини з багатодітної
сім'ї, в тому числі
ітдля громадян які
проживають на
територіях об'єднаних
територіальних громад
Забезпечення роботи
мобільного офісу по
наданню консультацій
з питань соціального
захисту населення
Забезпечення
співфінансування
громадських робіт із
залученням
безробітних громадян

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Виготовлення бланків посвідчень батьків
та дитини з багатодітної сім'ї

12,00

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Забезпечення роботи мобільного офісу по
наданню консультацій з питань
соціального захисту населення

50,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Забезпечення співфінансування
громадських робіт для проведення
роз'яснювальної роботи серед населення
щодо порядку надання субсидій та
оформлення документів необхідних для

66,3

26

27

28

29

ЗО

31

Створення центру
обліку бездомних
громадян
Надання допомоги на
лікування громадянам,
які страждають на
рідкісні (орфанні)
захворювання
Організація безоплатного забезпечення
продуктами харчування бездомних громадян, безпритульних
дітей та осіб,
звільнених з місць
позбавлення волі
Забезпечення надання
медичної допомоги
бездомним
громадянам,
безпритульним дітям
та особам, звільненим
з місць позбавлення
волі
Всього

Керівник апарату районної
державної адміністрації

отримання житлових субсидій із
залученням безробітних громадян
Створення центру обліку бездомних
громадян

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

10,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Надання допомоги на лікування
громадянам, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання

100,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

забезпечення продуктами харчування
бездомних громадян, безпритульних дітей
та осіб, звільнених з місць позбавлення
волі

20,0

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

забезпечення надання медичної допомоги
бездомним громадянам, безпритульним
дітям та особам, звільненим з місць
позбавлення волі

5,0

2831,00

Л.Є.Попова

Додаток № 2
до програми соціального захисту
громадян району на 2018 рік
№

Перелік завдань, заходів та показників
програми соціального захисту громадян району на 2018 рік
№
з/п

1
1

Назва завдання

2
Здійснювати фінансову
підтримку громадської
організації - районна рада
ветеранів

Перелік заходів
завдання

Показники виконання
заходу, один, виміру

3

4

затрат
- обсяг фінансового
передбачити кошти
на:
ресурсу для підтримки
- матеріальне
районної ради ветеранів
заохочення активу
продукту
організації;
- проведення заходів до
- проведення заходів
державних свят,
до Дня Перемоги,
патріотична та
визволення
просвітницька робота
м. Олешки та
ефективності
визволення України
- посилення соціального,
від фашистів;
медичного захисту
- надання
ветеранів війни та праці
матеріальної
аі^лрті
ІІлУІ-11
допомоги на
- використання коштів
лікування;
%
- витрати на
проведення семінарів,
пленумів, конференцій;

Орієнтовні
обсяги
фінансування,
тис.грн.
5
112,0

30,0

82,0

100,0

Відповідальни
й виконавець

6
Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Очікуваний
результат

7
посилення
соціального,
медичного захисту,
покращення
життєзабезпечення
ветеранів війни та
праці

2

Здійснювати фінансову
підтримку районної
громадської організації,,
«Союз Чорнобиль»

- проведення
культурно-масових
заходів;
- витрати на
відрядження;
- придбання
канцелярських
товарів;
- оплату послуг
електрозв'язку;
- придбання
конвертів, марок;
- передплату
періодичних видань;
- оплату комунальних
витрат;
- на господарські
витрати (оплату
поточного ремонту
інвентарю та
приміщень); тощо
передбачити кошти
затрат
на
- обсяг фінансового
- матеріальне
ресурсу для підтримки
заохочення активу
районної громадської
організації;
організації „ Союз
Чорнобиль
- придбання
новорічних
подарунків дітям
продукту
постраждалих
- проведення заходів до
внаслідок
державних свят,
Чорнобильської
патріотична та
катастрофи;
просвітницька робота
- надання
ефективності
матеріальної
- посилення соціального,

52,8

15,0

37,8

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

посилення
соціального,
медичного захисту,
покращення
життєзабезпечення
ліквідаторів та
потерпілих внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3

Здійснювати фінансову
підтримку районної спілки
ветеранів Афганістану

допомоги до Дня
інвалідів інвалідам з
числа ліквідаторів та
потерпілим внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
- придбання
лікарських
препаратів;
- оплату комунальних
послуг;
- оплату послуг
зв'язку;
- передплату
періодичних видань;
- відзначення Дня
ліквідатора;
- придбання
канцтоварів, тощо
передбачити кошти
на
- матеріальне
заохочення активу
спілки;
- матеріальну
допомогу на
лікування;
- надання
матеріальної
допомоги сім'ям
загиблих в
Афганістані;
- господарчі витрати
(оплату поточного
ремонту інвентарю та

медичного захисту
ветеранів війни та праці
якості
- використання коштів
%

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для підтримки
районної ради ветеранів
продукту
- проведення заходів до
державних свят,
патріотична та
просвітницька робота
ефективності
-посшення соціального,
медичного захисту
учасників бойових дій,
ветеранів Афганістану

100,0

70,0

15,0

55,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

посилення
соціального,
медичного захисту,
покращення
життєзабезпечення
учасників бойових
дій, ветеранів
Афганістану та членів
їх сімей

4

Здійснювати фінансову
підтримку громадської
організації «Спілка
учасників бойових дійветеранів АТО
Олешківського району»

приміщення);
- оплату комунальних
послуг;
- придбання
новорічних
подарунків дітям
воїнівінтернаціоналістів;
- відзначення річниці
виводу військ 3
Афганістану;
- проведення
спортивних змагань
воїнів
інтернаціоналістів;
- придбання
канцелярських
виробів;
- оплату послуг
електрозв'язку;
- передплату
періодичних видань.
тощо
передбачити кошти
на:
- матеріальне
заохочення активу
організації;
- проведення заходів
до державних та
інших свят України;
- сприяння та участь у
військовопатриотичному
вихованні молоді;

та членів їх сімей
якості
- використання коштів
%

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для підтримки
громадської організації
«Спілка учасників
бойових дій-ветеранів
АТО Олешківського
району»
продукту
- проведення заходів до
державних свят,

100,0

70,0

15,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

посилення
соціального,
медичного захисту,
покращення
життєзабезпечення
учасників бойових
дій-ветеранів АТО та
членів їх сімей

- виготовлення
патріотична та
брошур «На
просвітницька робота
допомогу воїнам
АТО»;
ефективності
- інформаційне
-посилення соціального,
забезпечення з
медичного захисту
питань діяльності
учасників бойових дійСпілки;
ветеранів АТО
- витрати на
проведення семінарів, якості
конференцій, круглих - використання коштів
%
столів;
- проведення
культурно масових
заходів;
- витрати на
відрядження;
- придбання
канцелярських
товарів;
- оплату послуг
електрозв'язку;
- придбання
конвертів, марок;
- передплату
періодичних видань;
- оплату комунальних
витрат;
- на господарські
витрати (оплату
поточного ремонту
інвентарю та
приміщення),
-тощо.

55,0

100,0

5

Здійснювати фінансову
підтримку громадської
організації «Об'єднання
учасників-ветеранів та
інвалідів АТО «Захисники
Вітчизни» Олешківського
району Херсонської
області»

передбачити кошти
на:
- матеріальне
заохочення активу
організації;
- проведення заходів
до державних та
інших свят України;
- сприяння та участь у
військовопатриотичному
вихованні молоді;
- виготовлення
брошур стосовно
соціального захисту
учасників
антитерористичної
операції та членів їх
сімей;
- інформаційне
забезпечення з
питань діяльності
громадської
організації;
- витрати на
проведення семінарів,
конференцій, круглих
столів;
- придбання
комп'ютерної
техніки;
канцелярських
товарів, конвертів,
марок;
- проведення

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для підтримки
громадської організації
«Об 'єднання учасниківветеранів та інвалідів
АТО «Захисники
Вітчизни»
Олешківського району
Херсонської області»
продукту
- проведення заходів до
державних свят,
патріотична та
просвітницька робота
ефективності
-посилення соціального,
медичного захисту
учасників бойових дійветеранів АТО, інвалідів
війни та членів їх сімей
якості
- використання коштів
%

70,0

15,0

55,0

100,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

посилення
соціального,
медичного захисту,
покращення
життєзабезпечення
учасників бойових
дій-ветеранів АТО,
інвалідів війни та
членів їх сімей

6

Забезпечити надання
безоплатних гарячих обідів
та продуктів харчування
малозабезпеченим
громадянам

культурно масових
заходів;
- витрати на
відрядження;
- оплату послуг
електрозв'язку;
- передплату
періодичних видань;
- оплату комунальних
витрат;
- господарські
витрати (оплату
поточного ремонту
інвентарю та
приміщення);
- витрати на оренду
автомобіля
для
виконання статутних
завдань;
- тощо
передбачити кошти
на:
надання безоплатних
гарячих обідів та
продуктів
харчування
малозабезпеченим
громадянам

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
надання безоплатних
гарячих обідів та
продуктів харчування
малозабезпеченим
громадянам
продукту
- надання безоплатних
гарячих обідів та
продуктів харчування
малозабезпеченим

34,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове,
районна
організація
Товариства
Червоного
Хреста України

посилення
соціального захисту
та підтримки
малозабезпечених
громадян

громадянам, в тому
числі:
гарячі обіди
40 чол. по 70,0 грн. обід
х 5 обідів=200 обідів,
продукти харчування
133 чол. х 150 грн. один
продуктовий набор
ефективності
-посшення соціального,
захисту та підтримки
малозабезпечених
громадян
якості
- використання коштів
%
7

Надання пільг інвалідам І
групи, інвалідам по зору І
та II групи та сім'ям, які
виховують дітей-інвалідів
до 18 років

Передбачати кошти
затрат
для надання пільг
- обсяг фінансового
інвалідам І групи,
ресурсу для
інвалідам по зору І та забезпечення
II групи та сім'ям,
надання пільг інвалідам
які виховують дітей- І групи всіх категорій,
інвалідів до 18 років, інвалідам по зору І та II
на оплату за
групи та сім 'ям, які
житлово- комунальні виховують дітейпослуги,
інвалідів до 18 років
електроенергію,газ
та телефонний
продукту
зв'язок у розмірі 25
- надання пільг
% вартості послуг у
інвалідам І групи всіх
межах середніх норм категорій, інвалідам по

14,0

20,0

34,0

100,0

15,9

15,9

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

посилення
соціального захисту
інвалідів І групи,
інвалідів по зору І та
II групи та сімей, які
виховують дітейінвалідів до 18 років

споживання

зору І та II групи та
сім 'ям, які виховують
дітей-інвалідів до 18
років, на оплату за
житлово- комунальні
послуги,
електроенергію, газ та
телефонний зв 'язок у
розмірі 25 % вартості
послуг у межах середніх
норм споживання
(23 чол. в середньому по
680,0 грн)
ефективності
-посилення соціального,
захисту інвалідів І
групи всіх категорій,
інвалідів по зору І та II
групи та сім 'ям, які
виховують дітейінвалідів до 18 років
якості
- використання коштів

15,9

100,0

%
8

Надання щомісячної
компенсації непрацюючим
фізичним особам, які
постійно надають соціальні
послуги громадянам
похилого віку , інвалідам ,
хворим, які не здатні до
самообслуговування і

Передбачати кошти
для забезпечення
виплата щомісячної
компенсації
непрацюючим
фізичним особам, які
постійно надають
соціальні послуги

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
виплата щомісячної
компенсації
непрацюючім фізичним
особам, які постійно

51,0

потребують постійної
сторонньої допомоги

громадянам похилого
віку, інвалідам,
хворим, які не здатні
до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої
допомоги

надають соціальні
послуги громадянам
похилого віку, інвалідам
, хворим, які не здатні
до самообслуговування і
потребують постійної
сторонньої допомоги

продукту
- виплата щомісячної
компенсації
непрацюючим фізичним
особам, які постійно
надають соціальні
послуги громадянам
похилого віку, інвалідам
, хворим, які не здатні
до самообслуговування і
потребують постійної
сторонньої допомоги
(27 чол. в середньому по
153,0 грн.)
ефективності
-посилення соціального,
захисту громадян
похилого віку, інвалідів,
хворих, які не здатні до
самообслуговування і
потребують постійної
сторонньої допомоги
якості
- використання коштів

51,0

100,0

%
9

Забезпечити надання пільг
на оплату за житло,
комунальні послуги,
електроенергію, газ та
телефонний зв'язок
військовослужбовцям
(членам їх сімей),
учасникам
антитерористичної
операції, членам сімей
загиблих учасників
антитерористичної
операції.

Передбачити кошти
затрат
на надання пільг на
- обсяг фінансового
оплату за житло,
ресурсу для
комунальні послуги,
забезпечення
електроенергію, газ
надання пільг
та телефонний
військовослужбовцям,
зв'язок
учасникам
військовослужбовцям антитерористичної
операції (членам їх
(членам їх сімей),
сімей), членам сімей
учасникам
загиблих учасників
антитерористичної
антитерористичної
операції, членам
операції
сімей загиблих
учасників
антитерористичної
продукту
операції у розмірі
- надання
25% вартості послуг
військовослужбовцям
у межах середніх
учасникам
норм споживання
антитерористичної
операції ((членам їх
сімей), членам сімей
загиблих учасників
антитерористичної
операції пільг на оплату
за житлово- комунальні
послуги, електроенергію, газу розмірі 25 %
вартості послуг у
межах середніх норм
споживання
(27 чол. в середньому по
444,4 грн.)

12,0

12,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

посилення
соціального захисту
військовослужбовців,
учасників
антитерористичної
операції (членів їх
сімей), членів сімей
загиблих учасників
антитерористичної
операції

ефективності
-посилення соціального,
захисту
військовослужбовців
учасників
антитерористичної
операції (членів їх
сімей), членів сімей
загиблих учасників
антитерористичної
операції

якості
- використання коштів
%
10

Надання одноразової
матеріальної допомогу
громадянам, які
проживають на території
району та які опинилися у
скрутному становищі
внаслідок непередбачених
обставин, крім громадян,
які проживають на
територіях підвідомчих
об'єднаним
територіальним громадам

Передбачати кошти
для надання
одноразової
матеріальної
допомогу
громадянам, які
проживають на
території району та
які опинилися у
скрутному становищі
внаслідок
непередбачених
обставин, крім
громадян, які
проживають на
територіях
підвідомчих
об'єднаним

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
надання одноразової
матеріальної допомогу
громадянам, які
проживають на
території району та які
опинилися у скрутному
становищі внаслідок
непередбачених
обставин
продукту
- надання одноразової
матеріальної допомоги
громадянам, які

12,0

100,0

650,0

650,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

посилення
соціального захисту
громадян, які
проживають на
території району та
які опинилися у
скрутному становищі
внаслідок
непередбачених
обставин

територіальним
громадам

проживають на
території району та які
опинилися у скрутному
становищі внаслідок
непередбачених
обставин
(в 2017році отримали
допомогу 769 чол., з них
221чол. онкохворі, 53
діти з інвалідністю та
до 18 років, 53 інваліди
війни, учасники бойових
дій. Середній розмір
допомоги - 845,0 грн.)
ефективності
-посилення соціального,
захисту громадянам, які
проживають на
території району та які
опинилися у скрутному
становищі внаслідок
непередбачених
обставин
якості
- використання коштів
%

11

Виплата щомісячної
стипендії інвалідам війни
та учасникам бойових дій,
яким виповнилося 90 і
більше років

Передбачати кошти
для забезпечення
виплати щомісячної
стипендії інвалідам
війни та учасникам
бойових дій, яким

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
виплати щомісячної
стипендії інвалідам

650,0

100,0

22,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту

Посилення
соціального захисту
інвалідів війни та
учасників бойових
дій, яким
виповнилося 90 і

1

виповнилося 90 і
більше років

війни та учасникам
бойових дій, яким
виповнилося 90 і більше
років
продукту
- виплата щомісячної
стипендії інвалідам
війни та учасникам
бойових дій, яким
виповнилося 90 і більше
років (22 чол. х 100,0 грн.
х12 міс.)
ефективності
-посилення соціального,
захисту інвалідів війни
та учасників бойових
дій, яким виповнилося 90
і більше років
якості
- використання коштів
%

12

Виплата щомісячної
фінансової підтримки
сім'ям загиблих в
Афганістані та воїнівінтернаціоналістів, що є
інвалідами війни І групи

Передбачати кошти
для забезпечення
виплати щомісячної
підтримки сім'ям
загиблих в
Афганістані та
воїнівінтернаціоналістів,
що є інвалідами
війни І групи

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
щомісячної підтримки
сімей загиблих в
Афганістані та воїнівінтернаціоналістів, що
є інвалідами війни І
групи

населення,
фінансове

більше років

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
сімей загиблих в
Афганістані та
воїнівінтернаціоналіс-тів,
що є інвалідами
війни І групи

22,0

22,0

100,0

24,0

продукту
- надання щомісячної
підтримки сімей
загиблих в Афганістані
та воїнівінтернаціоналістів, що
є інвалідами війни І
групи
(2 матері загиблих
воїнівінтернацгоналістів:
Літвіненко Маріанна
Станіславівна, Сущ
Валентина Василівна
(500,0 грн. х 2 чол. х 12
міс.)
та
2 інваліди І групи
Гондарь Олександр
Вікторович, Ципцук
Сергій Едуардович
(500,0 грн. х 2 чол. х 12
міс.)
ефективності
-посилення соціального,
захисту сімей загиблих в
Афганістані та воїнівінтернаціоналістів, що
є інвалідами війни І
групи
якості
- використання коштів
%

12,0

12,0

24,0

100,0

13

Надання одноразової
матеріальної допомоги
військовослужбовцям, що
проходили службу в зоні
проведення
антитерористичної
операції та демобілізовані
із зони проведення
антитерористичної
операції

Передбачати кошти
для забезпечення
надання одноразової
матеріальної
допомоги
військовослужбовцям, що проходили
службу в зоні
проведення
антитерористичної
операції та
демобілізовані із
зони проведення
антитерористичної
операції

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
надання одноразової
матеріальної допомоги
військовослужбовцям,
що проходили службу в
зоні проведення
антитерористичної
операції та
демобілізовані із зони
проведення
антитерористичної
операції
продукту
надання одноразової
матеріальної допомоги
військовослужбовцям,
що проходили службу в
зоні проведення
антитерористичної
операції та
демобілізовані із зони
проведення
антитерористичної
операції
(20 чол. х 2,0 тис.грн)
ефективності
-посилення соціального,
захисту військовослужбовців, що проходили
службу в зоні

40,0

40,0

40,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
військовослужбовців,
що проходили
службу в зоні
проведення
антитерористичної
операції та
демобілізовані із
зони проведення
антитерористичної
операції

проведення
антитерористичної
операції та
демобілізовані із зони
проведення
антитерористичної
операції
якості
- використання коштів
%
14

Забезпечення санаторнокурортним лікуванням
ветеранів війни, учасників
бойових дій, інвалідів всіх
категорій

Передбачити кошти
для забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням ветеранів
війни, учасників
бойових дій,
інвалідів всіх
категорій

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
санаторно-курортн им
лікуванням ветеранів
війни, учасників бойових
дій, інвалідів всіх
категорій
продукту
забезпечення
санаторно-курортн им
лікуванням ветеранів
війни, учасників бойових
дій, інвалідів всіх
категорій
(8 чол. х 10,0 тис.грн.)
ефективності
-посилення соціального,
захисту ветеранів війни,
учасників бойових дій,

100,0

80,0

80,0

80,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове, КП
«Олешківська
центральна
районна
лікарня»
Олешківської
районної ради

Посилення
соціального захисту
ветеранів війни,
учасників бойових
дій, інвалідів всіх
категорій

інвалідів всіх категорій
якості
- використання коштів
%
15

Надання щомісячної
адресної матеріальної
допомоги сім'ям в яких
виховуються діти віком до
18 років, батьки яких
загинули в зоні проведення
антитерористичної
операції

Забезпечення
затрат
надання щомісячної - обсяг фінансового
ресурсу для
адресної допомоги:
забезпечення
1 .Кіпішиновій Тетяні надання щомісячної
адресної допомоги у
Павлівні на дітей:
Кіпішинова Дмитра розмірі 250,0 гривень на
одну дитину
Геннадійовича,
19.08.2003 р.н.,
продукту
Кіпішинову Неллю
забезпечення виплати
Геннадіївну,
щомісячної адресної
17.10.2006 р.н.
матеріальної допомоги
сім 'ям в яких
2. Альохіній Тетяні
виховуються діти віком
Василівна на дітей:
до 18 років, батьки яких
Голоту Максима
загинули в зоні
Юрійовича,
проведення
03.04.2008 р.н.,
антитерористичної
Голоту Дениса
операції
Юрійовича,
(8 дітей х 250,0 грн. х 12
03.04.2010 р.н.
міс.)
3. Жарук Катерині
Михайлівні на сина,
Жарука Тихона
Дмитровича,
24.04.2014 р.н.
4. Чуприні Наталі

ефективності
-посилення соціального,
захисту сім'ям в яких
виховуються діти віком
до 18 років, батьки яких
загинули в зоні

100,0

24,0

24,0

24,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
сім'ям в яких
виховуються діти
віком до 18 років,
батьки яких загинули
в зоні проведення
антитерористичної
операції

Олексіївні на дітей:
Чуприну Руслана
Валерійович,
25.05.2013 р.н.
Чуприну Вікторію
Валеріївну,
11.02.2015 р.н.

проведення
антитерористичної
операції
якості
- використання коштів
%

100,0

5. Чуприні Ларисі
Валеріївні на дочку
ЧупринуІлону
Валеріївну 12.08.2006
р.н.

16. Надання фінансової
допомоги сім'ям загиблих
або померлих, протягом
поточного року,
військовослужбовців, які
приймали участь в
антитерористичній операції
(витрати на поховання,
упорядкування місця
захоронення, встановлення
пам'ятних знаків, тощо) в
адміністративних межах
району з урахуванням
об'єднаних територіальних
громад.

Забезпечити надання затрат
фінансової допомоги - обсяг фінансового
сім'ям загиблих або
ресурсу для
померлих протягом
забезпечення
поточного року
фінансової допомоги
військовослужбовців, сім 'ям загиблих або
які приймали участь в померлих, протягом
антитерористичній
поточного року
операції
військовослужбовців, які
приймали участь в
антитерористичній
операції (витрати на
поховання,
упорядкування місця
захоронення,
встановлення пам 'ятних
знаків, тощо)
продукту
забезпечення фінансової

220,0

220,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
сімей військовослужбовців, загиблих в
зоні проведення
антитерористичної
операції, сімей
військовослужбовців,
загиблих при
виконанні військових
обов'язків,
сімей померлих
військовослужбовців,
які проходили службу
в зоні проведення
антитерористичної
операції

допомоги сім 'ям
загиблих або померлих,
протягом поточного
року
військовослужбовців, які
приймали участь в
антитерористичній
операції (витрати на
поховання,
упорядкування місщ
захоронення,
встановлення пам 'ятних
знаків, тощо)
(22 чол. х 10,0 тис.грн)
ефективності
-посилення соціального,
захисту сімей
військовослужбовців,
загиблих під час
проведення
антитерористичної
операції
якості
- використання коштів
%
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Медикаментозне
забезпечення лікування
військовослужбовців, які
приймали участь в
антитерористичній операції

Забезпечення
затрат
- обсяг фінансового
медикаментозного
ресурсу для
лікування
забезпечення
військовослужбовців,
медикаментозного
які приймали участь в лікування
антитерористичній
військовослужбовців, які

220,0

100,0

150,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,

Посилення
соціального захисту,
забезпечення
медикаментозного
лікування військовослужбовців, які
приймали участь в

операції

приймали участь в
антитерористичній
операції
продукту
-забезпечення
медикаментозного
лікування
військовослужбовців, які
приймали участь в
антитерористичній
операції
(10 чол. х 15,0 тис.грн)
ефективності
-посшення соціального,
захисту військовослужбовців, які приймали
участь в
антитерористичній
операції
якості
-використання коштів
%
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Поліпшення житловопобутових умов учасників
антитерористичної операції

Забезпечення
поліпшення житловопобутових умов
учасників
антитерористичної
операції

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
поліпшення житловопобутових умов
учасників
антитерористичної
операції

150,0

фінансове, КП
«Олешківська
центральна
районна
лікарня»
Олешківської
районної ради

антитерористичній
операції

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту,
поліпшення житловопобутових умов
учасників
антитерористичної
операції

150,0

100,0

100,0

продукту
-забезпечення
поліпшення житловопобутових умов
учасників
антитерористичної
операції
(5 чол. х 20,0 тис.грн)
ефективності
-посилення соціального,
захисту військовослужбовців, які приймали
участь в
антитерористичній
операції
якості
-використання коштів
%
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Надання компенсації
учасникам бойових дій
(антитерористичної
операції) за оформлення
проектно-кошторисної
документації на земельні
ділянки, в тому числі і
отримані в попередньому
періоді

Забезпечення надання затрат
- обсяг фінансового
компенсації
ресурсу для
учасникам бойових
забезпечення
дій за оформлення
надання компенсації
проект-ноучасникам бойових дій
кошторисної
(антитерористичної
документації на
операції) за оформлення
проектно-кошторисної
земельні ділянки
документації на
земельні ділянки
продукту
- забезпечення надання
компенсації учасникам

100,0

100,0

100,0

70,0

70,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
учасників бойових
дій та їх сімей

бойових дій
(антитерористично ї
операції) за оформлення
проектно-кошторисної
документації на
земельні ділянки
(28 чол. х 2,5 тис.грн.)
ефективності
-посилення соціального,
захисту учасників
бойових дій
(антитерористичної
операції), прискорення
оформлення проектнокошторисної
документації на
земельні ділянки
якості
-використання коштів
%
20

Компенсація навчання за
контрактом учасникам
антитерористичної
операції, учасникам
бойових дій та членам їх
сімей (дітям)

Забезпечення надання затрат
компенсації навчання - обсяг фінансового
ресурсу для
за контрактом
забезпечення
учасникам антитеронадання компенсації
ристичної операції,
навчання за контрактом
учасникам бойових
учасникам
антитерористичної
дій та членам їх
операції, учасникам
сімей(дітям)
бойових дій та членам їх
сімей (дітям)

70,0

100,0

50,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
учасників антитерористичної операції,
учасників бойових
дій та членів їх сімей
(дітей)

продукту
- забезпечення
надання компенсації
навчання за контрактом
учасникам
антитерорис-тичної
операції, учасникам
бойових дій та членам їх
сімей (дітям)
(10 чол. х 5,0 тис.грн.)
ефективності
-посилення соціального,
захисту військовослужбовців, які приймали
участь в
антитерористичній
операції, учасників
бойових дій та членів їх
сімей (дітей)
якості
-використання коштів
%
21

Закупівля санаторнокурортних путівок для
ліквідаторів наслідків аварії
на ЧАЕС, віднесених до II
категорії.

Забезпечення
закупівлі санаторнокурортних путівок
для ліквідаторів
наслідків аварії на
ЧАЕС, віднесених до
II категорії

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
закупівлі санаторнокурортних путівок для
ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС,
віднесених до II
категорії

50,0

50,0

100,0

40,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
учасників ліквідації
наслідків аварії на
ЧАЕС, віднесених до
II категорії

продукту
- забезпечення
санаторно-курортного
оздоровлення
ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС,
віднесених до II
категорії
(на обліку 67 чол., 5 чол.
на оздоровлення х 8,0
тис.грн.)
ефективності
-посилення соціального,
захисту військовослужбовців, які приймали
участь в
антитерористичній
операції, учасників
бойових дій та членів їх
сімей (дітей)
якості
-використання коштів
%
22

Закупівля санаторноЗабезпечення
затрат
курортних путівок для
санаторно-курортним - обсяг фінансового
лікуванням інвалідів з
лікуванням інвалідів ресурсу для
захворюваннями опорнозабезпечення
з захворюваннями
рухової системи та осіб, які
закупівлі санаторностали інвалідами внаслідок опорно-рухової
курортних путівок для
системи
та
осіб,
які
ДЦП
лікуванням інвалідів з
стали інвалідами
захворюваннями опорнорухової системи та
внаслідок ДЦП
осіб, які стали

40,0

40,0

100,0

40,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
інвалідів з
захворюваннями
опорно-рухової
системи та осіб, які
стали інвалідами
внаслідок ДЦП

інвалідами внаслідок
ДЦП
продукту
- забезпечення
санаторно-курортного
лікуванням інвалідів з
захворюваннями опорнорухової системи та
осіб, які стали
інвалідами внаслідок
ДЦП
(на обліку 98 чол., 5 чол.
на оздоровлення х 8,0
тис.грн.)
ефективності
-посилення соціального,
захисту інвалідів з
захворюваннями опорнорухової системи та
осіб, які стали
інвалідами внаслідок
ДЦП
якості
-використання коштів
%
23

Надання екстреної
допомоги мешканцям
району, які опинилися у
скрутному становищі
внаслідок непередбачених
обставин

Забезпечення надання затрат
екстреної допомоги
- обсяг фінансового
ресурсу для
мешканцям району,
які опинилися у
забезпечення
скрутному становищі надання екстреної
внаслідок
допомоги мешканцям
непередбачених
району, які опинилися у

40,0

40,0

100,0

150,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,

Посилення
соціального захисту
мешканцям району,
які опинилися у
скрутному становищі
внаслідок
непередбачених

обставин

скрутному становищі
внаслідок
непередбачених
обставин
продукту
- забезпечення
надання екстреної
допомоги мешканцям
району, які опинилися у
скрутному становищі
внаслідок
непередбачених
обставин
(-небезпечена подія,
внаслідок якої завдано
шкоду здоров 'ю або
збитки майну заявника,
що призвели до його
скрутного становища;
-хвороба, яка потребує
дороговартісного
лікування, придбання
ліків чи фінансових
затрат для проведення
стаціонарного
(амбулаторного)
лікування або виїзду для
лікування на територію
іншої області України;
- надзвичайна ситуація,
яка може призвести до
порушення нормальних
умов життєдіяльності
заявника (аварія,

фінансове

150,0

обставин

пожежа, стихшне лихо,
епідемія, аварійність
житла, газо-, електропостачання та
користування;
-смерть годувальника,
визнання його безвісно
відсутнім або
оголошення його
померлим, внаслідок
чого заявник опинився у
скрутному становищі;
тощо)
(15 чол. х 10,0 тис.грн.)
ефективності
-посилення соціального,
мешканцям району, які
опинилися у скрутному
становищі внаслідок
непередбачених
обставин
якості
-використання коштів
%
24

Забезпечення перевезення
громадян які мають право
на пільгове перевезення

Забезпечити надання затрат
послуг з перевезення
- обсяг фінансового
громадянам які мають ресурсу для
право на пільги
забезпечення
надання послуг з
перевезення громадянам
які мають право на
пільги

150,0

100,0

420,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
соціально вразливих
верств населення

продукту
- забезпечення
надання послуг з
перевезення громадянам
які мають право на
пільги
(право на пільги мають
11715чол. (без ОТГ)
ефективності
-посилення соціального,
захисту:
-учасників війни,
учасників бойових дій,
- учасників
антитерористичної
операції,
- членів сімей загиблих
(померлих) ветеранів
війни,
- пенсіонерів за віком,
- дітей з багатодітних
сімей,
- інвалідів,
-дітей-інвалідів,
- осіб, які
супроводжують
інвалідів першої групи
або дітей-інвалідів,
-соціальновразливих
верств населення
(онкохворі, особи, які
потребують
довготривалого
лікування, діти з
малозабезпечених
родин, внутрішньо

420,0

420,0

переміщені особи,
тощо)
якості
-використання коштів
%
25

Виготовлення бланків
посвідчень батьків та
дитини з багатодітної сім'ї,
в тому числі для громадян
які проживають на
територіях об'єднаних
територіальних громад

Забезпечити
виготовлення бланків
посвідчень батьків та
дитини з багатодітної
сім'ї

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
виготовлення бланків
посвідчень батьків та
дитини з багатодітної
сім'ї

продукту
- забезпечення
виготовлення бланків
посвідчень батьків та
дитини з багатодітної
сім'ї
Станом на 01.01.2018р.
на обліку в управлінні
соціального захисту
населення перебуває 554
багатодітні сім "і,
кількість дітей в
багатодітних сім 'ях 2153. Потреба складає
200 посвідчень для
батьків та 500 — для
дітей. Вартість
посвідчення для батьків

100,0

12,0

12,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
батьків та дітей з
багатодітних сімей

-18,78 грн. за одиницю,
для дітей -16,44 грн.
ефективності
-посилення соціального,
захисту батьків та
дітей з багатодітних
сімей
якості
-використання коштів
%
26

Забезпечення роботи
мобільного офісу по
наданню консультацій з
питань соціального захисту
населення

Забезпечити роботу
затрат
мобільного офісу по
- обсяг фінансового
ресурсу для
наданню
консультацій з питань забезпечення
соціального захисту
роботи мобільного офісу
населення
по наданню
консультацій з питань
соціального захисту
населення
продукту
- забезпечення
роботи мобільного
офісу по наданню
консультацій з питань
соціального захисту
населення: (інформаційні
буклети канцелярські
товари, ноутбук,
бланки, транспортні
витрати, юридична
допомога)

12,0

100,0

50,0

50,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
мешканців району,
які проживають в
сільській місцевості

І

ефективності
-посилення соціального,
захисту мешканців
району
якості
-використання коштів
%
27

Забезпечення
співфінансування
громадських робіт із
залученням безробітних
громадян

Забезпечити
затрат
співфінансування
- обсяг фінансового
громадських робіт із
ресурсу для
залученням
забезпечення
безробітних громадян співфінансування
громадських робіт із
залученням безробітних
громадян
продукту
- забезпечення
співфінансування
громадських робіт із
залученням безробітних
громадян
(3чол. х 3,723 тис. грн. х
1,22 х 12 міс. = 163,5
тис.грн, вт.ч. 97,2
районний центр
зайнятості + 66,3
тис. грн. районний
бюджет)

50,0

100,0

66,3

66,3

у

ефективності
- проведення
роз Уяснювальної роботи
серед населення щодо

66,3

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове,
районний центр
зайнятості,
виконкоми
місцевих рад

Посилення
соціального захисту
населення району та
якості
обслуговування
громадян, які мають
право на отримання
житлових субсидій

порядку надання
субсидій та
оформлення документів
необхідних для
отримання житлових
субсидій, упорядкування
архіву одержувачів
субсидій, виконання
технічної роботи друк та доставка
повідомлень про
нарахування житлових
субсидій
якості
-використання коштів
%
28

Створення центру обліку
бездомних громадян

Забезпечення
створення центру
обліку бездомних
громадян

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
творення центру обліку
бездомних громадян
продукту
- забезпечення
створення центру обліку
бездомних громадян
(створення бази даних
придбання канцелярських товарів, допомога в
оформленні документів)
ефективності
- забезпечення

100,0

10,0

10,0

10,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Забезпечення
соціального захисту
бездомних громадян,
сприяння їх
реінтеграції та
адаптації в
суспільстві

соціального, захисту
бездомних громадян з
метою їх реінтеграції
та адаптації в
суспільстві
якості
-використання коштів

100,0

о/
/о

29

Надання допомоги на
лікування громадянам, які
страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання

Забезпечення надання
допомоги на
лікування
громадянам, які
страждають на
рідкісні (орфанні)
захворювання

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
надання допомоги на
лікування громадянам,
які страждають на
рідкісні (орфанні)
захворювання
продукту
- забезпечення
надання допомоги на
лікування громадянам,
які страждають на
рідкісні (орфанні)
захворювання
(в 2017році лікування
Козлової Софії—
страждає на органне
захворювання:
ювенільний
ревматоїдний артрит —
важке інвалідизуюче
захворювання. Потреба
в медикаментах - 56,0

100,0

100,0

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове, КЗ
«Центр
первинної
медикосоціальної
допомоги», КП
«Олешківська
центральна
районна
лікарня»
Олешківської
районної ради

Забезпечення
соціального захисту
громадян, які
страждають на
рідкісні (орфанні)
захворювання

1

тис. грн. на місяць,
термін лікування не
менше 1 року)
ефективності
-посилення соціального,
захисту громадян, які
страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання
якості
-використання коштів
%

зо

Організація безоплатного
забезпечення продуктами
харчування бездомних
громадян, безпритульних
дітей та осіб, звільнених з
місць позбавлення волі

передбачити кошти
на:
безоплатне
забезпечення
продуктами
харчування
бездомних громадян,
безпритульних дітей
та осіб, звільнених з
місць позбавлення
волі

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
безоплатного
забезпечення
продуктами харчування
бездомних громадян,
безпритульних дітей та
осіб, звільнених з місць
позбавлення волі

100,0

100,0

20,0

Управління
соціального
захисту
населення
районної
державної
адміністрації,
виконкоми
місцевих рад,
Олешківський
територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Олешківської
районної ради,
районна

посилення
соціального захисту
бездомних громадян,
безпритульних дітей
та осіб, звільнених з
місць позбавлення
волі, сприяння
соціальній адаптації
бездомних громадян,
безпритульних дітей
та осіб, звільнених з
місць позбавлення
волі

організацію
Товариства
Червоного
Хреста України
продукту
- безоплатне
забезпечення
продуктами харчування
бездомних громадян,
безпритульних дітей та
осіб, звільнених з місць
позбавлення волі
(надання продуктів
харчування із розрахунку
67 чол. х 2 раза на рік
149,25 грн.)
ефективності
-посилення соціального,
захисту бездомних
громадян, безпритульних дітей та осіб,
звільнених з місць
позбавлення волі,
сприяння соціальній
адаптації бездомних
громадян, безпритульних дітей та осіб,
звільнених з місць
позбавлення волі
якості
- використання коштів
%
31

Забезпечення надання
медичної допомоги

передбачити кошти
на:

затрат
- обсяг фінансового

20,0

20,0

100,0

5,0

Управління
соціального

посилення
соціального захисту

бездомним громадянам,
безпритульним дітям та
особам, звільненим з місць
позбавлення волі

забезпечення надання ресурсу для надання
медичної допомоги
медичної допомоги
бездомним громадянам,
бездомним
безпритульним дітям
громадянам,
безпритульним дітям та особам, звільнених з
місць позбавлення волі
та особам,
звільненим 3 місць
позбавлення волі

продукту
- забезпечення
медикаментами
бездомних громадян,
безпритульних дітей та
осіб, звільнених з місць
позбавлення волі
(32 чол х 2 раза на рік х
78,125 грн.)
ефективності
-посилення соціального,
медичного захисту

захисту
населення
районної
державної
адміністрації,
виконкоми
місцевих рад,
Олешківський
територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Олешківської
районної ради,
районна
організацію
Товариства
Червоного
Хреста України
5,0

5,0

бездомних громадян,
безпритульних дітей
та осіб, звільнених з
місць позбавлення
волі, сприяння
соціальній адаптації
бездомних громадян,
безпритульних дітей
та осіб, звільнених з
місць позбавлення
волі

бездомних громадян,
безпритульних дітей та
осіб, звільнених з місць
позбавлення волі
якості
- використання коштів
%

Керівник апарату
районної державної адміністрації

100,0

Л.Попова

