ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят дев’ятої сесії сьомого скликання

11 вересня 2019 року

№ 330

Про внесення змін та доповнень до
Комплексної програми соціального
захисту та соціального забезпечення
населення на 2019 рік

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням першого
пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого
скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення,
затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і
звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - економічного
розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“,
враховуючи службовий лист головного спеціаліста із соціальних питань
виконкому міської ради від 08.08.2019 № 2565/02-35 та висновки постійних
комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни та доповнення до підпункту 1.1 пункту 1 рішення сорок
шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21 грудня
2018 року № 381 „Про затвердження Комплексної програми соціального
захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік“, виклавши
Програму в новій редакції, що додається.

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо змін до Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення
населення на 2019 рік
Комплексну програму соціального захисту та соціального забезпечення
населення на 2019 рік затверджено рішенням сорок шостої сесії Пирятинської міської
ради від 21 грудня 2018 року № 381 на загальну суму 1010,390 тис.грн.
Рішенням п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання
від 25 червня 2019 року № 222 фінансування Програми збільшено до
1071,990 тис.грн.
Прошу на п’ятдесят дев’ятій сесії Пирятинської міської ради сьомого
скликання, яка відбудеться у вересні 2019 року, затвердити запропоновані зміни:
1. Пункти 1.1. та 1.2. розділу 1 та пункти 2.6. та 2.7. розділу 2 у додатку 3 до
Програми викласти у наступній редакції:
Розділ 1
1.1.

1.2.

Надання матеріальної
допомоги на лікування хворим
жителям Пирятинської
об’єднаної територіальної
громади

2019
рік

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

200,0

Виконання

Надання матеріальної допомоги
на поховання непрацюючим
жителям міста, які не досягли
пенсійного віку

2019
рік

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

30,0

Виконання

Всього по Розділу 1

2.6.

2.7.

Надання одноразової
матеріальної допомоги
військовослужбовцям на
оздоровлення, що отримали
поранення під час виконання
обов’язку в зоні проведення
антитерористичної операції,
операції об’єднаних сил в 20152019 ( в розмірі 4,0 тис.грн.)
Надання одноразової
матеріальної допомоги на
поховання непрацюючим
учасникам антитерористичної
операції, операції об’єднаних
сил, які не досягли пенсійного
віку (в розмірі 3,0 тис.грн.)
Всього по Розділу 2

847,42
Розділ 2
2019
Виконком
рік
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

28,0

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

9,0

2019
рік

ВСЬОГО:

Виконання

Виконання

198,4
1121,990

Комплексна програма потребує додаткового фінансування на суму 50,0 тис.грн.
Загальний обсяг після внесення змін складатиме 1121,990 тис.грн.

Головний спеціаліст із соціальних питань
виконкому міської ради

А.В.Колос

Додаток 1
до рішення п’ятдесят дев’ятої сесії
Пирятинської міської ради
сьомого скликання
11 вересня 2019 року № 330
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1. ВСТУП
Програма соціального захисту та соціального забезпечення на 2018 рік
(далі – Програма), розроблена відповідно до: Бюджетного кодексу України зі
змінами, законів України „Про Державний бюджет України на 2019 рік“, „Про
місцеве самоврядування в Україні“; „Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні“, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям“, ,,Про соціальні послуги“, Сімейного кодексу України, постанови
Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 „Про затвердження Порядку
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого“.
Програма визначає мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері
соціального захисту та соціального забезпечення населення, виходячи із
реальної ситуації в соціально-економічної сфері, з урахуванням пропозицій
представників управління соціального захисту населення Пирятинської РДА,
головного спеціаліста із соціальних питань виконкому міської ради,
Пирятинської районної організації ветеранів, Пирятинської районної
громадської організації „Союз Чорнобиль України“, наявних матеріальнотехнічних, трудових, сировинних ресурсів та фінансових можливостей громади.
Програма визначає необхідні зміни у підходах громади до підтримки вразливих
категорій населення, зокрема надання їм додаткових соціальних гарантій та
розрахована на 2019 рік.
Програма розроблена управлінням економіки виконкому Пирятинської
міської ради відповідно до Порядку розроблення, затвердження, фінансування
програм Пирятинської міської ради, затвердженого тридцять сьомою сесією
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 лютого 2018 року № 90.
Підставою для розробки Програми є розпорядження міського голови від
26.11.2018 № 192.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Головними причинами виникнення та поширення бідності населення є
зменшення рівня зайнятості, зростання рівня безробіття, низький рівень оплати
праці та пенсійного забезпечення, що мають суто економічне підґрунтя.
Залишається гострою проблема недостатнього рівня забезпечення
соціального захисту учасників бойових дій на території інших держав, інвалідів
війни, малозабезпечених сімей, осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської
катастрофи; учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил,
внутрішньо переміщених сімей, членів сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, які потребують соціальної підтримки.
На території Пирятинської міської ОТГ проживають : 148
малозабезпечені сім’ї; 8 членів сімей загиблих в період бойових дій та дій,
прирівняних до таких; 338 осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської
катастрофи; 987 осіб з інвалідністю, незалежно від групи та причини

інвалідності; 151 учасник антитерористичної операції, 135 внутрішньо
переміщених сімей, 79 дітей з інвалідністю, 133 багатодітні сім’ї.
Станом на 01.10.2018 року на обліку в управлінні соціального захисту
населення Пирятинської РДА перебуває 10570 отримувачів всіх державних
соціальних допомог. У опалюваний період 2018-2019 років за призначенням
субсидії звернулося 7130 сімей ОТГ , з них призначено субсидію на тверде
паливо готівкою призначено 161 сім’ям. Станом на 01.10.2018 року до
управління соціального захисту населення райдержадміністрації звернулося
249 таких вимушено переміщених осіб, або 135 сімей. В Єдиному державному
автоматизованому реєстрі пільговиків (ЄДАРП) зареєстровано 5252 осіб, які
проживають на території ОТГ та Законом України від 28.12.2014 № 76-VII
„Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України“ установлено, що з 01.07.2015 пільги, надаються за
умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, перерахунку підлягають 3450 осіб пільгових категорій
громадян.
3. Мета Програми

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міської
об’єднаної територіальної громади, сприяння підвищенню рівня життя
вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної
підтримки.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Реалізація Програми дасть змогу вирішити наступні завдання:
формування комплексної системи соціального захисту громадян, які
потребують соціальної підтримки;
удосконалення системи надання соціальної допомоги та соціальних
послуг найбільш вразливим верствам населення, покращення якості
обслуговування громадян, посилення адресної спрямованості;
підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких
має соціальне спрямування.
Програма буде реалізована шляхом виконання заходів соціального
захисту та соціального забезпечення населення в 2019 році відповідними
виконавцями. Управління соціального захисту населення діє згідно Положення
про управління та здійснює прийом, призначення всіх видів державних
допомог, субсидій, забезпечує путівками пільгову категорію населення для
санаторно-курортного лікування, ведення державного автоматизованого
реєстру пільговиків, наповнення центрального банку осіб з інвалідністю та у
зв’язку з недостатнім фінансуванням з державного бюджету на утримання

управління та виконання повноважень необхідне додаткове фінансування з
місцевих бюджетів.
5. Обсяги та джерела фінансування, строки та

етапи виконання Програми
Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 1121,990
тис.грн., в тому числі з бюджету міської об’єднаної територіальної громади –
1121,990 тис.грн.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок бюджету
міської ОТГ, інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг бюджетних призначень, спрямованих на соціальний захист та
соціальне забезпечення населення, визначається у видатковій частині бюджету
міської ОТГ відповідно до Програми.
Виконання заходів Програми передбачається у 2019 році.
6. Перелік завдань і заходів Програми
№
з/п
1
1

Назва напрямку діяльності
(пріоритетні завдання
2
Посилення соціального
захисту населення

№ з/п

Перелік заходів Програми

3
1.1.

4
Надання матеріальної допомоги на лікування хворим жителям
Пирятинської об’єднаної територіальної громади
Надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим
жителям міста, які не досягли пенсійного віку
Надання пільг інвалідам по зору І групи
Грошова допомога на оплату додаткової 50% пільги для оплати
за житлово-комунальні послуги члену сім’ї загиблого воїнаінтернаціоналіста
Дудзинській З.І. з урахуванням державних пільг 50%
Надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування
збитків внаслідок непередбачуваних обставин - пожежа,
затоплення в житлових будинках та квартирах
Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових
категорій громадян у приміському (міському) автотранспорті
загального користування у Пирятинській об’єднаній
територіальній громаді
Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових
категорій громадян, які проживають на території Пирятинської
об’єднаної територіальної громади, у приміському
залізничному транспорті загального користування
Відшкодування компенсації за послуги зв’язку, надані окремим
пільговим категоріям громадян, які проживають на території
Пирятинської об’єднаної територіальної громади
Щомісячна компенсація непрацюючим фізичним особам, які
постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують постійної сторонньої
допомоги (2 особи)
Проходження курсу реабілітації дітей з інвалідністю, які
проживають на території ОТГ
Підвіз дітей до реабілітаційного закладу протягом курсу
реабілітації
Придбання ліків та спеціального харчування для хворої дитини
Литвин С.А. (мати Литвин Ю.О.)

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.
2.

Соціальний захист
військовослужбовців,
військовозобов’язаних,
учасників
антитерористичної операції,
операції об’єднаних сил та
членів їх сімей, які
проживають на території
населених пунктів
Пирятинської міської
об’єднаної територіальної
громади

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
3.

Покращення якості
соціального обслуговування
найбільш вразливих верств
населення об’єднаної
територіальної громади

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

„Чорнобильці серед нас, з
нами в житті та пам’яті“

3.5.

3.6.

Надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним
сімʼям, які виховують 5 та більше неповнолітніх дітей та
перебувають на квартирному обліку на одержання житла
позачергово, для вирішення соціально-побутових проблем
(придбання будівельних матеріалів)
Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування
Шевченку Сергію Олександровичу
Надання матеріальної допомоги членам сімей
військовослужбовців, призваних на військову службу
райвійськкоматом та військовослужбовців, які несуть службу в
зоні антитерористичної операції, операції об’єднаних сил за
контрактом для оплати за надані житлово–комунальні послуги
Надання щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого
учасника АТО Аранчію М.О. в розмірі прожиткового мінімуму
Надання матеріальної цільової допомоги на лікування учасників
антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які
отримали поранення під час несення служби
Надання щоквартальної матеріальної допомоги для оплати за
житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції
Надання щоквартальної матеріальної допомоги для оплати за
житлово-комунальні послуги сім’ям померлих учасників
антитерористичної операції в 2015-2018 рр.
Надання одноразової матеріальної допомоги
військовослужбовцям на оздоровлення, що отримали поранення
під час виконання обов’язку в зоні проведення
антитерористичної операції, операції об’єднаних сил в 20152018 рр. (в розмірі 4,0 тис.грн.)
Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання
непрацюючим учасникам антитерористичної операції, операції
об’єднаних сил, які не досягли пенсійного віку (в розмірі 3,0
тис.грн.)
Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції,
операції об’єднаних сил та членів їх сімей картками зі знижками
на товари та послуги
Привітання учасників антитерористичної операції , операції
об’єднаних сил до державних свят та знаменних дат.
Вшанування пам’яті учасників антитерористичної операції ,
операції об’єднаних сил
Соціальна підтримка в похованні учасників антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил (домовина, вінок, стрічка)
Придбання бланків заяв для призначення різних видів
державних соціальних допомог за єдиною заявою
Оплата послуг Укрпошти за пересилку до Центру по
нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській
області особових справ отримувачів всіх видів державних
соціальних допомог
Придбання тонеру для заправки картриджів
Стрічок фарбувальних
Придбання:
150 пачок газетного паперу;
60 пачок офісного паперу;
500 папок швидкозшивачів,
для формування особових справ отримувачів житлово –
комунальних послуг та друку повідомлень про результат
призначеної субсидії
Організація зустрічі керівництва та громадськості з
ліквідаторами, вдовами, особами, постраждалими внаслідок
аварії на ЧАЕС
Нагородження цінними подарунками активістів громадського
руху ,,Союз Чорнобиль України’’ учасників ліквідації аварії на
ЧАЕС

3.7.

4.

Всебічний захист соціальноекономічних прав ветеранів
війни, праці, військової
служби, пенсіонерів,
інвалідів

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
5.

Соціальна підтримка
ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)

5.1.

Відшкодування одноразового проїзду постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи та учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
Участь в організації та проведенні
з учнями шкіл гри “Джура”
Екскурсія для переможців конкурсів (учні шкіл)
Організація та проведення заходів „Дня захисника Вітчизни“,
„Дня матері“, „Дня партизанської слави“, „Дня Перемоги“, „Дня
Незалежності“, „Дня ветерана“, „75-річниці Звільнення
України“, „Дня Гідності“, „Дня Збройних Сил України“, „Дня
волонтера“ привітання та нагородження ветеранів
Вітання заслужених ветеранів-ювілярів
Соціальна підтримка на поховання заслужених ветеранів
(домовина, вінок, стрічка)
Витрати на ЗМІ:
ТРК „Пирятин“, „Пирятинські вісті“
Вшанування пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів

7. Результативні показники реалізації Програми
Розв’язанню проблемних питань та досягненню цілей Програми
сприятиме:
охоплення заходами соціальної підтримки 60% осіб постраждалих
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
надання близько десяти тисячам отримувачів державних соціальних
допомог, субсидій жителям об’єднаної територіальної громади;
надання матеріальної допомоги на лікування 102 хворим жителям
громади;
на поховання 17 непрацюючим жителям міста, які не досягли пенсійного
віку;
надання пільг інвалідам по зору І групи 7 особам;
допомоги для усунення наслідків пожежі 2 сім’ям;
грошової допомоги на оплату додаткової 50% пільги для оплати за
житлово-комунальні послуги члену сім’ї загиблого воїна-інтернаціоналіста;
відшкодування 5 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, один раз в рік вартості проїзду міжміським транспортом до будьякого населеного пункту України та у зворотному напрямку: І категорія –
безоплатно; ІІ категорія – 50% - знижка вартості проїзду;
відшкодування пільгового проїзду до 40 % окремих категорій громадян на
автотранспорті загального користування автоперевізникам; відшкодування
компенсації за перевезення до 40 % окремих пільгових категорій громадян у
приміському залізничному транспорті загального користування;
погашення прогнозованої заборгованості підприємству – надавачу послуг
зв’язку (ПАТ „Укртелеком“) за надані пільги у 2019 році 30 % окремих
категорій громадян;
надання матеріальної допомоги для оплати за надані житлово-комунальні
послуги 15 заявникам;
щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника

антитерористичної операції в розмірі прожиткового мінімуму та щоквартальна
матеріальна допомога для оплати за житлово-комунальні послуги 6 членам
сімей загиблих учасників антитерористичних та 3 сім’ям померлих учасників
антитерористичної операції;
надання 3 заявникам матеріальної цільової допомоги на лікування
учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які отримали
поранення під час несення служби;
надання допомоги на поховання 5 непрацюючим учасникам
антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які не досягли пенсійного
віку;
проходження 2 курсів реабілітації 16 дітьми з інвалідністю, які
проживають на території ОТГ та їхнього підвозу до реабілітаційного закладу;
надання щомісячної компенсаційної виплати у 2019 році 2-м
непрацюючим фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують постійної сторонньої допомоги на території громади;
соціальна підтримка 70 ветеранів війни, праці, військової служби, 80
учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил;
охоплення заходами 650 осіб відповідної категорії; військовопатріотичного виховання 1500 учнів закладів загальної середньої освіти.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Організація виконання програмних заходів покладається на: управління
соціального захисту населення Пирятинської РДА, головного спеціаліста із
соціальних питань виконкому міської ради, Пирятинський міський центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальне підприємство
„Пирятинська ЦРЛ“, Пирятинської районної ради Пирятинську районну
громадську організацію „Союз Чорнобиль України“, Центр надання
адміністративних послуг, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому
міської ради, фінансове управління виконкому міської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського голови
з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець І.С. та постійна
комісія міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури,
охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.).
Щорічно, у терміни, визначені Порядком розроблення, затвердження,
фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про
їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, інформація про хід її
виконання заслуховується на сесії Пирятинської міської ради.
За необхідністю Програма може бути скорегована рішенням сесії
Пирятинської міської ради.
Начальник
управління економіки

І.В. Солдатова

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
(загальна характеристика міської цільової програми)
Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік

3.
4.

Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядчого документа
міської ради про розроблення програми
Розробник програми
Співрозробник програми

5.

Відповідальний виконавець програми

6.

Учасник програми

7.
7.1.

Термін реалізації програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь
у виконанні програми (для комплексних
програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі :
коштів міської ОТГ
Коштів інших джерел

1.
2.

8.

9.

9.1.

виконавчий комітет Пирятинської міської ради
розпорядження міського голови
від 26.11.2018 № 192
виконком Пирятинської міської ради
Управління соціального захисту населення
Пирятинської РДА,
Пирятинська районна громадська організація „Союз
Чорнобиль України“,
КП „Пирятинський Центр первинної медикосанітарної допомоги“ Пирятинської районної ради
Управління соціального захисту населення
Пирятинської РДА, головний спеціаліст із соціальних
питань виконкому міської ради, Пирятинський міський
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Пирятинська ЦРЛ, Пирятинська районна громадська
організація „Союз Чорнобиль України“, КП
„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної
допомоги“ Пирятинської районної ради, Центр
надання адміністративних послуг, відділ
бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської
ради, фінансове управління виконкому міської ради
Жителі, які проживають на території Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади
2019 рік

1121,990 тис. грн.
1121,990 тис. грн.

Додаток 2
до Програми
Ресурсне забезпечення
Комплексної Програми соціального захисту та соціального забезпечення населення
на 2019 рік
тис. грн.
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання Програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
кошти міської ОТГ
кошти не бюджетних
джерел

2019 рік

Етапи виконання Програми
І
ІІ
20__ рік
20__рік
20__ - 20__р.р.

ІІІ
20__ - 20__р.р.

Усього
витрат на
виконання
Програми

1121,990

1121,990

1121,990

1121,990

Додаток 3
до Програми
Напрями діяльності та заходи
Комплексної Програми соціального захисту та соціального забезпечення населення
на 2019 рік
№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми

1.1.

Посилення
соціального
захисту
населення

Надання
матеріальної
допомоги на
лікування хворим
жителям
Пирятинської
об’єднаної
територіальної
громади
Надання матеріальної
допомоги на
поховання
непрацюючим
жителям міста, які не
досягли пенсійного
віку
Надання пільг
інвалідам по зору
І групи
Грошова допомога на
оплату додаткової
50% пільги для
оплати за житловокомунальні послуги
члену сім’ї загиблого
воїнаінтернаціоналіста
Дудзинській З.І.
з урахуванням
державних пільг 50%
Надання матеріальної
допомоги громадянам
на відшкодування
збитків внаслідок
непередбачуваних
обставин-пожежа,
затоплення в
житлових будинках
та квартирах
Відшкодування
компенсації за
перевезення окремих
пільгових категорій
громадян у
приміському
(міському)
автотранспорті
загального

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Розділ 1
2019 рік
Виконком
міської
ради

Джерела
фінансува
ння

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. гривень,
у тому числі:

Очікуваний
результат

Кошти
міської
ОТГ

200,0

Виконання

Виконання

2019 рік

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

30,0

2019 рік

Виконком
міської
ради
Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ
Кошти
міської
ОТГ

6,0

4,5

Виконання

2019 рік

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

30,0

Виконання

2019 рік

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

166,5

Виконання

2019 рік

Виконання

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

користування у
Пирятинській
об’єднаній
територіальній
громаді
Відшкодування
компенсації за
перевезення окремих
пільгових категорій
громадян, які
проживають на
території
Пирятинської
об’єднаної
територіальної
громади, у
приміському
залізничному
транспорті загального
користування
Відшкодування
компенсації за
послуги зв’язку,
надані окремим
пільговим категоріям
громадян, які
проживають на
території
Пирятинської
об’єднаної
територіальної
громади
Щомісячна
компенсація
непрацюючим
фізичним особам, які
постійно надають
соціальні послуги
громадянам похилого
віку, інвалідам, дітям
з інвалідністю,
хворим, які не здатні
до
самообслуговування і
потребують постійної
сторонньої допомоги
(2 особи)
Проходження курсу
реабілітації дітей з
інвалідністю, які
проживають на
території ОТГ

Підвіз дітей до
реабілітаційного
закладу протягом
курсу реабілітації

2019 рік

Виконком
міської
ради,
управління
соціально
го захисту
населення
Пирятинської РДА

Кошти
міської
ОТГ

100,0

Виконання

2019 рік

Виконком
міської
ради,
управління
соціально
го захисту
населення
Пирятинської РДА

Кошти
міської
ОТГ

50,0

Виконання

2019 рік

Управління
соціального
захисту
населення
Пирятинської РДА

Кошти
міської
ОТГ

4,220

Виконання

2019 рік

Управління
соціального
захисту
населення
Пирятинської РДА
Управління
соціального
захисту
населення
Пирятинської РДА

Кошти
міської
ОТГ

93,6

Виконання

Кошти
міської
ОТГ

30,0

Виконання

2019 рік

1.12.

1.13.

1.14.

2.1.

2.2.

2.3.

Придбання ліків та
спеціального
харчування для
хворої дитини
Литвин С.А.
(мати Литвин Ю.О.)
Надання одноразової
матеріальної
допомоги
багатодітним сімʼям,
які виховують 5 та
більше неповнолітніх
дітей та перебувають
на квартирному
обліку на одержання
житла позачергово,
для вирішення
соціально-побутових
проблем (придбання
будівельних
матеріалів)
Надання одноразової
матеріальної
допомоги на
лікування
Шевченку Сергію
Олександровичу
Всього по Розділу 1
Соціальний
захист
військовослужбовців,
військовозобов’язаних,
учасників
антитерористичної
операції,
операції
об’єднаних
сил та
членів їх
сімей, які
проживають на
території
населених
пунктів
Пирятинської міської
об’єднаної
територіальної
громади

Надання матеріальної
допомоги членам
сімей
військовослужбовців,
призваних на
військову службу
райвійськкоматом та
військовослужбовців,
які несуть службу в
зоні
антитерористичної
операції, операції
об’єднаних сил за
контрактом для
оплати за надані
житлово–комунальні
послуги
Надання щомісячної
матеріальної
допомоги дитині
загиблого учасника
АТО Аранчію М.О. в
розмірі прожиткового
мінімуму
Надання
матеріальної цільової
допомоги на
лікування учасників
антитерористичної
операції, операції
об’єднаних сил, які
отримали поранення
під час несення

2019 рік

2019 рік

2019 рік

Виконком
міської
ради, КП
„Пирятинський
ЦПМСД“
Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

27,6

Виконання

Кошти
міської
ОТГ

60,0

Виконання

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

45,0

Виконання

847,42
Розділ 2
2019 рік
Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

15,0

Виконання

2019 рік

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

25,0

Виконання

2019 рік

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

20,0

Виконання

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

служби
Надання
щоквартальної
матеріальної
допомоги для оплати
за житловокомунальні послуги
членам сімей
загиблих учасників
антитерористичної
операції:
1) Аранчій О.В. – 2,0
тис. грн.
2) Шляхтич О.М. –
2,0 тис. грн.
3) Шляхтич Н.В. – 2,0
тис. грн.
4) Курочка С.В. – 2,0
тис. грн.
5) Гуревич Л.І. – 2,0
тис. грн.
6) Конопльова Г.М. –
2,0 тис. грн.
7) Бондаренко О.М. –
2,0 тис.грн.
Надання щоквартальної матеріальної
допомоги для оплати
за житловокомунальні послуги
сім’ям померлих
учасників
антитерористичної
операції в 2015-2018:
1) Стрельцова Н.І. –
2,0 тис.грн.
2) Максютенко Н.І.
- 2,0 тис.грн
3) Малюкіна О.О.–
2,0 тис.грн
Надання одноразової
матеріальної
допомоги
військовослужбовцям
на оздоровлення, що
отримали поранення
під час виконання
обов’язку в зоні
проведення
антитерористичної
операції, операції
об’єднаних сил в
2015-2019 ( в розмірі
4,0 тис.грн.)
Надання одноразової
матеріальної
допомоги на
поховання
непрацюючим
учасникам
антитерористичної
операції, операції
об’єднаних сил, які не

2019 рік

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

56,0

Виконання

2019 рік

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

24,0

Виконання

2019 рік

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

28,0

Виконання

2019 рік

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

9,0

Виконання

досягли пенсійного
віку (в розмірі 3,0
тис.грн.)
Соціальна підтримка
учасників
антитерористичної
операції, операції
об’єднаних сил та
членів їх сімей
картками зі знижками
на товари та послуги

2.8.

2019 рік

2.9.

Привітання учасників
антитерористичної
операції , операції
об’єднаних сил до
державних свят та
знаменних дат.
Вшанування пам’яті
учасників
антитерористичної
операції , операції
об’єднаних сил

2019 рік

2.10.

Соціальна підтримка
на поховання
учасників
антитерористичної
операції, операції
об’єднаних сил
(домовина, вінок,
стрічка)

2019 рік

Виконком
міської
ради,
Пирятинський
міський
центр
соціальних служб
для сім’ї,
дітей та
молоді
Виконком
міської
ради,
Пирятинський
міський
центр
соціальних служб
для сім’ї,
дітей та
молоді,
Центр
надання
допомоги
учасникам
АТО
Виконком
міської
ради,
Центр
надання
допомоги
учасникам
АТО

Кошти
міської
ОТГ

0,7

Виконання

Кошти
міської
ОТГ

17,9

Виконання

Кошти
міської
ОТГ

2,8

Виконання

Всього по Розділу 2
3.1.

3.2

Покращення якості
соціального
обслуговування
найбільш
вразливих
верств
населення
об’єднаної
територіальної
громади

Придбання бланків
заяв для призначення
різних видів
державних
соціальних допомог
за єдиною заявою

Оплата послуг
Укрпошти за
пересилку до Центру
по нарахуванню та
здійсненню
соціальних виплат у
Полтавській області
особових справ
отримувачів всіх
видів державних
соціальних допомог

198,4
Розділ 3
2019 рік
Управління
соціального
захисту
населення
Пирятинської РДА
2019 рік
Управління
соціального
захисту
населення
Пирятинської РДА

Кошти
міської
ОТГ

7,0

Виконання

Кошти
міської
ОТГ

1,0

Виконання

Придбання тонеру
для заправки
картриджів
Стрічок
фарбувальних

3.3

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

Придбання:
150 пачок газетного
паперу;
60 пачок офісного
паперу;
500 папок
швидкозшивачів,
для формування
особових справ
отримувачів житлово
– комунальних послуг
та друку повідомлень
про результат
призначеної субсидії
„Чорнобиль
Організація зустрічі
-ці серед
керівництва та
громадськості з
нас, з нами
в житті та
ліквідаторами,
пам’яті“
вдовами, особами,
постраждалими
внаслідок аварії на
ЧАЕС
Нагородження
цінними подарунками
активістів
громадського руху
„Союз Чорнобиль
України“ учасників
ліквідації аварії на
ЧАЕС
Відшкодування
одноразового проїзду
постраждалим
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи та
учасників ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
Всього по Розділу 3
Всебічний
захист
соціальноекономічних прав
ветеранів
війни,
праці,
військової
служби,
пенсіонерів,
інвалідів

Участь в організації
та проведенні
з учнями шкіл гри
„Джура”
(1-7 класи)

Екскурсія для

2019 рік

2019 рік

2019 рік

2019 рік

2019 рік

Управління
соціального
захисту
населення
Пирятинської РДА
Управління
соціального
захисту
населення
Пирятинської РДА

Управління
соціального
захисту
населення
Пирятинської РДА
Управління
соціального
захисту
населення
Пирятинської РДА
Управління
соціального
захисту
населення
Пирятинської РДА

Кошти
міської
ОТГ

5,0

Виконання

Кошти
міської
ОТГ

15,950

Виконання

Кошти
міської
ОТГ

5,0

Виконання

Кошти
міської
ОТГ

5,0

Виконання

Кошти
міської
ОТГ

5,0

Виконання

43,950
Розділ 4
2019 рік
Виконком
міської
ради,
Пирятинський
міський
центр
соціальних служб
для сім’ї,
дітей та
молоді
2019 рік
Виконком

Кошти
міської
ОТГ

1,62

Виконання

Кошти

8,0

Виконання

переможців
конкурсів (учні шкіл)

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

Організація та
проведення заходів
„Дня захисника
Вітчизни“, „Дня
матері“, „Дня
партизанської слави“,
„Дня Перемоги“,
„Дня Незалежності“,
„Дня ветерана“, „75річниці Звільнення
України“, „Дня
Гідності“, „Дня
Збройних Сил
України“, „Дня
волонтера“
привітання та
нагородження
ветеранів
Вітання заслужених
ветеранів-ювілярів

2019 рік

Соціальна підтримка
на поховання
заслужених ветеранів
(домовина, вінок,
стрічка)
Витрати на ЗМІ:
ТРК „Пирятин“,
„Пирятинські вісті“
Всього по Розділу 4

2019 рік

Соціальна
Вшанування пам’яті
підтримка
загиблих воїнівінтернаціоналістів
ветеранів
Афганістану (воїнівінтернаціоналістів)
Всього по Розділу 5
ВСЬОГО:

2019 рік

2019 рік

міської
ради,
Пирятинський
міський
центр
соціальних служб
для сім’ї,
дітей та
молоді
Виконком
міської
ради

міської
ОТГ

Кошти
міської
ОТГ

11,03

Виконання

Виконком
міської
ради
Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ
Кошти
міської
ОТГ

6,0

Виконання

2,970

Виконання

Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

1,0

Виконання

30,620
Розділ 5
2019 рік
Виконком
міської
ради

Кошти
міської
ОТГ

1,6

1,6
1121,990

Виконання

Додаток 4
до Програми
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Полтавська область, Пирятинський район
Код відомчої класифікації 02
Код програмної класифікації 0219770, 0213033, 0219710, 0213242, 0219800, 0213192, 0213121,0210180
Код КЕКВ 2730, 2610, 2620, 2111, 2120, 2210, 2240, 2250,2800

Рішення 59-ої
сесії міської
ради
від 11 вересня
2019 року
№ 330

Відповідальний за
проведення
заходу
(організація,
управління,
відділ, особа)
Відділ
бухгалтерськ
ого обліку та
звітності
виконкому
міської ради

Затверджено
на 2019 рік, тис.грн
Всього
В т.ч. за
рахунок
загального
фонду
бюджету

1121,990

1121,990

В тому числі по місяцях
січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

Правова
підстава

88,829
67,639
89,819
130,799
142,739
133,819
55,06
71,210
105,210
111,960
57,026
67,880

1

Соціальні заходи

Показники

№

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу
(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду).

Начальник управління економіки
виконкому міської ради

І.В. Солдатова

Секретар міської ради

Т.Г. Чайка

11 вересня 2019 року

