і

ОЛЕПЖІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про проект змін до програми соціального
захисту громадян району на 2018 рік

З метою організації в районі соціального захисту людей похилого віку та
інвалідів, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, учасників
війни, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, членів
сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дітей з багатодітних сімей, та інших
осіб згідно чинного законодавства, керуючись статтею 6, пунктами 1, 6, 10
частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 13, пунктом
З статті 25, статтею 38, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Схвалити проект змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 02 січня 2018 року №1 «Про програму соціального захисту
громадян району на 2018 рік», виклавши пункти 6, 16, 24, 32 згідно з додатком,
та винести його на розгляд районної ради.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Сопова А.К..

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

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

Назва заходу

Термін
виконання

Розпорядник коштів

Витрати

Сума,
тис.грн.

Соціальний захист громадян району на 2018 рік
6

Забезпечити надання
безоплатних гарячих
обідів та продуктів
харчування
малозабезпеченим
громадянам.
Забезпечити надання
послуг патронажної
медичної сестри
громадянам похилого
віку та соціально
незахищеним
верствам населення

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Надання безоплатних гарячих обідів та
продуктів харчування малозабезпеченим
громадянам

59,0
(+25,0)

16

Надання фінансової
допомоги сім'ям
загиблих або
померлих протягом
поточного року
військовослужбовців,
які приймали участь в
антитерористичній

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

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

148
(-72,0)

антитерористичної операції
в тому числі:
- Семененко Ользі Альковні, дружині
померлого учасника бойових дій
(антитерористичної операції) Семененка
Дмитра Миколайовича

операції (витрати на
поховання,
упорядкування місця
захоронення,
встановлення
пам'ятних знаків,
тощо) в адміністративних межах району з
урахуванням об'єднаних територіальних
громад

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)
в тому числі:

ПрАТ «Автотранс»:
в тому числі:

10,0

605,7
(+185,7)

167,4

-Підстепненська сільська рада
в тому числі:
за рахунок коштів районного бюджету
за рахунок коштів місцевого бюджету

107,4
107,4
-

-Солонцівська сільська рада
в тому числі
за рахунок коштів районного бюджету •
за рахунок коштів місцевого бюджету

60,0

СП «Ямак»
в тому числі:
- Новомаяківська селищна рада
в тому числі:
за рахунок коштів районного бюджету
за рахунок коштів місцевого бюджету

438,3

-Костогризівська сільська рада
в тому числі:
за рахунок коштів районного бюджету
за рахунок коштів місцевого бюджету

70,0

-Козачелагерська сільська рада
в тому числі:
за рахунок коштів районного бюджету
за рахунок коштів місцевого бюджету

60,0
-

90,0
90,0
-

70,0
-

80,0
80,0
-

-Раденська сільська рада
в тому числі:
за рахунок коштів районного бюджету
за рахунок коштів місцевого бюджету

98,3

-перевезення учасників антитерористичної
операції

100,0

80,0
18,3

32

Надання адресної
матеріальної
допомоги сім'ям
військовослужбовців,
які загинули в зоні
проведення антитерористичної операції
для придбання дров

Керівник апарату районної
державної адміністрації

2018 рік

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Забезпечення надання адресної
матеріальної допомоги для придбання
дров сім'ям військовослужбовців, які
загинули в зоні проведення
антитерористичної операції:
1 .Голоті Галині Іванівні
2. Альохіній Тетяні Василівні
З.Матвієнко Ганні Миколаївні
4.Сінько Лілії Миколаївні
5.3ахарченко Катерині Анатоліївні
б.Болдиревій Любов Захарівні
7.Дорошенко Яні Володимирівні
8.Буліченку Олександру Володимировичу

72,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

Л.Є.Попова

Додаток № 2
до програми соціального захисту
громадян району на 201В рік
№

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

1
6

'і

Назва завдання

Перелік заходів
завдання

2
3
Забезпечити надання
передбачити кошти
безоплатних гарячих обідів на:
та продуктів харчування
надання безоплатних
малозабезпеченим
гарячих обідів та
громадянам. Забезпечити
продуктів
надання послуг
харчування
патронажної медичної
малозабезпеченим
сестри громадянам
громадянам
похилого віку та соціально
незахищеним верствам
населення

Показники виконання
заходу, один, виміру

4
затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення
надання безоплатних
гарячих обідів та
продуктів харчування
малозабезпеченим
громадянам,
- обсяг фінансового
ресурсу для
забезпечення надання
послуг патронажної
медичної сестри
громадянам похилого
віку та соціально
незахищеним верствам
населення
продукту
- надання безоплатних

Орієнтовні
обсяги
фінансування,
тис.грн.
5
34,0

25,0

Відповідальнії
й виконавець

Очікуваний
результат

6
Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове,
районна
організація
Товариства
Червоного
Хреста України

7
посилення
соціального захисту
та підтримки
малозабезпечених
громадян

гарячих обідів та
продуктів харчування
малозабезпеченим
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
надання послуг
патронажної медичної
сестри громадянам
похилого віку та
соціально незахищеним
верствам населення
ефективності
-посилення соціального,
захисту та підтримки
малозабезпечених
громадян, громадян
похилого віку та
соціально незахищених
верств населення

-

16.

Надання фінансової
допомоги сім'ям загиблих
або померлих, протягом

Забезпечити надання
фінансової допомоги
сім'ям загиблих або

14,0

20,0

25,0

59,0

якості
- використання коштів
%

100,0

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для

148,0

Управління
районної
державної

Посилення
соціального захисту
сімей військовослуж-

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.

померлих протягом
поточного року
військовослужбовців,
які приймали участь в
антитерористичній
операції

забезпечення
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)
продукту
забезпечення 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)
(22 чол. х 10,0 тис.грн)
ефективності
-посилення соціального,
захисту сімей
військовослужбовців,

адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

148,0

148,0

бовців, 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

загиблих під час
проведення
антитерористичної
операції
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
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 бойовик дій,
- учасників
антитерористичної
операції,
- членів сімей загиблих

100,0

605,7

605,7

605,7

Управління
районної
державної
адміністрації:
соціального
захисту
населення,
фінансове

Посилення
соціального захисту
соціально вразливих
верств населення

(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)
якості
-використання коштів
%
32.

Надання адресної
матеріальної допомоги
сім'ям військовослужбовців, які загинули в зоні
проведення антитерористичної операції для
придбання дров

передбачити кошти
на:
надання адресної
матеріальної
допомоги сім'ям
військовослужбовців,
які загинули в зоні
проведення антитерористичної операції
для придбання дров

затрат
- обсяг фінансового
ресурсу для адресної
матеріальної допомоги
для придбання дров
сім 'ям військовослужбовців, які загинули в
зоні проведення
антитерористичної
операції

100,0

72,0

1

продукту
- забезпечення коштами
для придбання дров 8
сім'ям військовослужбовців, які загинули в
зоні проведення
антитерористичної
операції із розрахунку
9,0 тис. грн на сім'ю

ефективності
-посилення соціального,
захисту сімей
військовослужбовців,
які загинули в зоні
проведення
антитерористичної
операції
якості
- використання коштів
%

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Ли

72,0

72,0

100

Л.Попова

