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І. ПАСПОРТ 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Городищенської сільської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Пункт 14 доручення голови Городищенської сільської 

ради від 07.12.2020 року № 1  «Про Програму 

соціального захисту населення на 2021-2025 роки» 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Городищенської сільської ради 

4. Співрозробники Програми Старости Городищенської сільської ради  

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет Городищенської сільської ради,  

старости Городищенської громади 

6. Учасники Програми Інваліди, ветерани війни, пенсіонери, одинокі 

непрацездатні громадяни, малозабезпечені сім’ї, особи, 

що опинились в складних життєвих ситуаціях 

Городищенської ТГ, учасники АТО, учасники ліквідації 

на Чорнобильській АЕС, учасники бойових дій в інших 

державах, членам сімей військовослужбовців, які 

захищають територіальну цілісність країни у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти 

України , діти - сироти 

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Городищенської сільської ради, інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього 

тис. грн 

4500,0 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 Програма соціального захисту населення  Городищенської сільської ради на 2021-2025 

роки (далі – Програма)  розроблена з метою вирішення проблем окремих категорій громадян 
шляхом виплати матеріальної допомоги на лікування, покращення матеріально-побутових, 

соціальних проблем сімей військовозобов’язаних, учасників АТО,громадян похилого віку, 

малозабезпечених громадян, дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких  матерів, 

громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, поховання  та інших категорій 

громадян.  

 Програма соціального захисту населення  Городищенської сільської ради на 2021-2025 

роки (далі – Програма) підготовлена відповідно до Законів України ,,Про місцеве 

самоврядування в Україні’’, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основні засади  соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи’’, ,,Про увічнення 

Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 1939-1945 років’’, ,,Про охорону дитинства’’,  



,,Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі,яка зобов’язалась поховати померлого’’, та інших 

законодавчо-нормативних актів. 

ІІІ.  ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 

 Підтримка найбільш незахищених верств населення, вирішення першочергових питань 

щодо соціального захисту населення Городищенської сільської ради, відпрацювання системи 

надання допомоги жителям, які її потребують, за рахунок коштів місцевого бюджету та 

благодійних коштів 

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВТА 

ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування заходів Програми  здійснюватиметься за рахунок коштів  місцевого 

бюджету Городищенської сільської ради із залученням інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством. Щорічно при внесенні змін до бюджету передбачати, виходячи із 

фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми. 

Фінансова складова Програми може бути змінена шляхом внесення змін до Програми. 
 

Виконання Програми передбачається здійснити впродовж 2021-2025 років. 

V. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

- Підтримка інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, вдів, учасників війни; 

- Надання  матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  верствам населення  з  числа  

одиноких  пенсіонерів  і інвалідів з метою їх підтримки; 

- Забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися  в 

екстремальній  ситуації у зв’язку з важкою хворобою, пожежею, постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи тощо; 

– залучення благодійних внесків підприємств, установ та організацій для вирішення 

соціальних питань, для спільної реалізації окремих напрямків Програми; 

– підвищити рівень соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких 

непрацездатних громадян тощо, та надання комплексних соціальних, медичних, психологічних 

та юридичних послуг ; 

- Надання матеріальної допомоги на придбання медикаментів батькам дітей, хворих на 

муковіцистоз; 

- Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після досягнення 18-річного віку. 

VI. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

Розділ подано у додатку до Програми. 

VІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Контроль за виконанням Програми здійснює виконком сільської ради, постійна комісія з 

питань соціального захисту населення, освіти,культури, молоді та спорту. Хід виконання 

Програми заслуховує постійна комісія cільської ради по мірі необхідності. 

Заходи Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

2021 2022 2023 2024 2025 Всього 

Заходи 

соціального 

захисту 

500,0 1600,0 800,0 800,0 800,0 4500,0 



Додаток 1 до Програми 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми  

Цільова програма «Соціальний захист населення Городищенської сільської ради на 2021-2025 роки» 

№ 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 

заходу програми 

Джерела 

фінансування 

Усього 

тис. грн 

2021 

рік тис. 

грн 

2022 

рік тис. 

грн 

2023 

рік тис. 

грн 

2024 

рік тис. 

грн 

2025 

рік тис. 

грн 

1 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

Проведення  заходів  

щодо  вшанування  

пам’яті  воїнів-

афганців 

Лютий 

щороку 

Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

Надання  фінансової  

підтримки  

потерпілим від  

пожеж та стихійного 

лиха 

Постійно 

протягом 

року 

Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

Проведення заходів 

щодо Дня 

вшанування 

Квітень, 

грудень 

щороку 

Виконком 

сільської  ради, 

спілка 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській 

АЕС 

“Чорнобиль” 

4 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

Надання  

одноразової 

грошової  

матеріальної  

підтримки  

соціально-

незахищеним 

громадянам 

Постійно Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

380,0 30,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

5 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

Проведення  

Міжнародного  дня  

людей похилого  

віку 

Жовтень 

щороку 

Виконком 

сільської 

ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



населення 

6 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

Надання   допомоги  

сім’ям,  що  

виховують  дітей-

сиріт 

Грудень, 

травень 

щороку 

Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

7 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

Проведення  

Міжнародного  дня  

інвалідів 

Грудень 

щороку 

Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

8 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

Надання 

матеріальної 

одноразової 

допомоги учасникам 

АТО на лікування , 

громадянам   на 

проведення 

складних операцій 

Постійно Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

900,0 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 



інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

та дороговартісного 

або довготривалого 

лікування 

9 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

Надання соціальної  

матеріальної 

допомоги особам,які 

опинилися в 

екстремальній 

ситуації у зв’язку 

важкою хворобою 

(онкохвороби, 

серцево-судинні 

захворювання) 

Постійно  Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

850,0 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 

10 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

Надання  

матеріальної 

допомоги на 

поховання 

померлого – особи, 

яка на момент смерті 

не працювала 

Постійно Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

11 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

Надання 

матеріальної  

одноразової 

допомоги рідним 

Постійно Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

230,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

померлого учасника 

АТО 

12 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

Вшанування 

ветеранів ВВВ 

травень Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

13 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

Вшанування 

учасників АТО, 

родин загиблих до 

Дня захисника 

України 

жовтень Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



14 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

Надання 

матеріальної 

допомоги на 

придбання 

медикаментів 

батькам хворих на 

муковісцидоз 

Протягом 

року 

Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

15 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

інших 

незахищених 

верств 

населення 

Надання 

матеріальної 

допомоги для 

придбання виробів 

медичного 

призначення:засобів 

самоконтролю 

батькам дітей, 

хворих на цукровий 

діабет 

Протягом 

року 

Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

16 

Фінансова 

підтримка 

окремих 

категорій 

громадян щодо 

посилення 

соцзахисту 

ветеранів, 

інвалідів та 

Надання одноразової 

допомоги дітям – 

сиротам і дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування 

Після 

досягнення 

18-річного 

віку 

Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



інших 

незахищених 

верств 

населення 

17 

«Фінансова 

підтримка сімей 

загиблих 

учасників 

війни, 

учасників 

добровольців, 

які брали 

участь у захисті 

територіальної 

цілісності 

України, осіб, 

які перебували 

у складі 

добровольчих 

формувань, 

Національної 

Гвардії України 

та інших, 

утворених 

відповідно до 

законів України 

військових 

формувань та 

вшанування 

пам'яті 

загиблих 

Виплата сім'ям 

загиблих 

матеріальну 

підтримку  

 

Протягом 

року 

Виконком 

сільської ради 

Державного 

бюджету 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

18 

«Фінансова 

підтримка сім’ї 

учасників війни 

у зв’язку з 

Надання одноразової 

Учасникам АТО, 

військовослужбовця

м, членам сімей 

Один з 

членів сім’ї, 

учасників 

війни 

Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 



військовою 

агресією 

Російської 

Федерації 

проти України» 

військовослужбовців

, які захищають 

територіальну 

цілісність країни у 

зв’язку з військовою 

агресією Російської 

Федерації проти 

України 

19 

«Безоплатне 

забезпечення 

продуктовими 

наборами 

внутрішньо 

переміщених 

осіб». 

Забезпечення 

продуктовими 

наборами 

внутрішньо 

переміщених осіб 

Надавати 2 

рази в місяць 

продуктові 

набори 

внутрішньо 

переміщеним  

особам 

Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

20 

Сім’ям 

загиблих 

військовослужб

овців які брали 

участь  в 

атитерористичн

і операції на 

Сході України 

та відбитті 

військової 

агресії РФ 

проти України  

«На придбання 

ритуальних 

товарів (труна, 

хрест). 

  Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

100,0 - 100,0 - - - 

21 

«Матеріальна 

допомога 

особам, які 

постраждали 

Надання одноразової 

допомоги  

 Виконком 

сільської ради 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 - 50,0 - - - 



від 

надзвичайних 

ситуацій 

природного чи 

техногенного 

характеру». 

     Усього: 4500,0 500,00 1600,0 800,0 800,0 800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 до рішення 

Городищенської сільської ради 

від 24.12.2020 року № 2/15 

ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріальної допомоги 

жителям Городищенської сільської ради  

Порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям Городищенської сільської 

ради розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Цільової програми  «Соціальний  захист  населення Городищенської  сільської ради на 2021-

2025 роки» і визначає порядок надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим 

громадянам та іншим категоріям населення, які проживають на території Городищенської  

сільської ради. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Одноразова матеріальна допомога (далі – Допомога) надається громадянам, які постійно 

зареєстровані, або проживають на території Городищенської сільської ради, а також внутрішньо 

переміщеним особам, які проживають на території Городищенської сільської ради. 

1.2. Загальна сума коштів для надання Допомоги малозабезпеченим громадянам та іншим 

категоріям населення затверджується сесією Городищенської сільської ради при прийнятті 

бюджету на відповідний бюджетний рік. 

1.3. Допомога  надається одному громадянину не більше одного разу на рік. 

1.4. Допомога надається громадянам, які виконують військовийобов’язок у зоні конфлікту, 

сім’ям загиблих та поранених під час виконання обов’язків військової служби в зоні АТО, 

учасникам бойових дій на території інших держав, громадянам, які постраждали в результаті 

пожежі, малозабезпеченим громадянам, зокрема дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним сім'ям, 

одиноким і малозабезпеченим матерям та іншим категоріям малозабезпечених громадян, в тому 

числі для надання медичної допомоги, ліквідаторам, сім’ям загиблих ліквідаторів  аварії на 

ЧАЕС. 

 

 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ  

ДОПОМОГИ  

2.1. Матеріальна  допомога  надається громадянам, які постійно зареєстровані, або проживають 

на території Городищенської сільської ради та внутрішньо переміщеним особам на підставі 

їхнього письмового звернення та необхідних документів, перелік яких визначається цим 

Порядком. 

2.2. Сільський голова скеровує подання з пакетом документів, передбачених пунктом 2.1. на 

розгляд виконавчого комітету. 

2.3. Сума для надання Допомоги малозабезпеченим  громадянам  визначається за рішенням 

виконавчого комітету. 

2.4. Допомога виділяється у грошовому вигляді в розмірі: 



- на проведення складних операцій - до 10 000 грн. 

- на лікування серцево-судинних та онкозахворювань– до 5000 грн.; 

- інші захворювання- від 500 грн. до 6000 грн. ( в залежності від діагнозу) 

- на поховання осіб, що не перебували на обліку в соціальних фондах, –  до 2500 грн.; 

- на покриття матеріально їшкоди від пожежі – до 20 000 грн.; 

- на подолання наслідків стихійного лиха – до 10 000 грн.; 

- сім’ям загиблих та поранених під час виконання обов’язків військової служби в зоні АТО – до 

2000 грн.; 

- військовослужбовцям, добровольцям, мобілізованим, ліквідаторам, сім’ям загиблих 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС, іншим категоріям та їх сім’ям, які виконують військовий обов’язок 

в зоні конфлікту, учасникам бойових дій на території інших держав – до 1000 грн.; 

2.5. Не оплачуються лікування пацієнтів у приватних клініках та санаторно-курортне лікування. 

2.6. Виплату одноразової матеріальної допомоги здійснюється відділом фінансів.  

3. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ: 

3.1. Заява про надання Допомоги, з якою громадянин письмово звертається до сільського 

голови, викладаючи в ній причини звернення та вказуючи свої реквізити, з резолюцією 

сільського голови, а в разі його відсутності – резолюцією виконуючого обов’язки; 

3.1.1 У разі, якщо громадянин не має можливості звернутися особисто, то із заявою звертається 

один із членів його сім’ї; 

3.1.2.У випадку, якщо лікування або надання Допомоги потребують  неповнолітні діти, то заяву 

подає один із батьків або опікунів; 

3.2. На лікування: 

- копія сторінок паспорта заявника; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- свідоцтва про народження (у випадку, якщо Допомоги потребують діти заявника); 

- довідку про склад сім’ї; 

- копія  довідки  лікарсько-консультативної комісії або лікувального закладу про стан здоров’я, 

інвалідність, направлення на лікування, результати обстеження тощо; 

- номер особового рахунку; 

- паспорт (при отриманні коштів готівкою через поштове відділення зв’язку); 



- Касові чеки 

3.3. На поховання: 

- копія сторінок паспорта (1,2,реєстрація)  заявника; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- копія свідоцтва про смерть та копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян про смерть у разі реєстрації смерті у відділі ДРАЦС; 

- довідка для отримання допомоги на поховання;  

- трудова книжка померлого. 

3.4. На подолання наслідків пожежі: 

- копія сторінок паспорта (1,2,реєстрація)  заявника; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- копія акту про пожежу; 

- акт обстеження матеріально-побутових умов. 

3.5. На подолання наслідків стихійного лиха: 

- копія сторінок паспорта (1,2,реєстрація)  заявника; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- копія акту обстеження домоволодіння після стихії; 

- акт обстеження матеріально-побутових умов. 

- копія страхового полісу (в разі наявності). 

3.6. Учасникам АТО, військовослужбовцям: 

- копія сторінок паспорта заявника; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- довідка військової частини про участь мобілізованого в антитерористичній операції; 

- посвідчення учасника бойових дій. 

 

 



 4. ОБЛІК ЖИТЕЛІВ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 

ОДНОРАЗОВУ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ТА КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ  

4.1. Облік  жителів Городищенської сільської ради, які отримали Допомогу згідно з цим 

Порядком, веде секретар виконавчого комітету; 

4.2. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку та рішень виконавчого комітету 

здійснюється: 

1) постійною комісією з питань  бюджету, фінансів, залучення інвестицій та використання 

майна спільної власності територіальних громад сільської ради: 

2) головним бухгалтером відділу фінансів та бухгалтерського обліку Городищенської сільської 

ради. 

 




