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I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

В умOвах рефOрмуваIlня сOцiальнOi сфери, врitховуючи надзвичайну
ситуацiю в ykpaihi, вжитгя системних заходiв щодо пiд""щення якостi життя
окремиХ категорiй мешканцiв м. Вишневе та с. Крюкiвщина, збереження
прiоритетних напряI KiB соцiапьного захисту, запобiгання поглибленню бiдностi на
пiдставi виконання соцiальних зобов'язань дозволять реально пiдтримувати
незахищенi верстви населення Вишневоi Micbkoi ради, якi опиЕилися у складних
життевих обставинах, створивши систему захисту населення вiд Ъоцiальних
ризикiв,

_В основу Прогрlми соцiального захисту населення Вишневоi MicbKoi ради<ТурботО Ha202I-2025 роки (далi Програма) покладено законодавчi акти Украiни,
що формують соцiальну полiтику в де жавi, аналiз досвiду роботи, який- було
отримано у процесi реалiзацii попереднiх соцiапьних програм, пропозицiI y"ruro",
пiдлриемств та органiзацiй рiзник форм власностi Вишневоi Йiськоi ради, що
опlкуються питаннями соцiально незахищених верств населення.

II. МЕТА ПРОГРАМИ
метою Програми е вдосконалення та посилення рiвня соцiального захисту

населення Вишневоi Micbkoi ради: сприяння пiдвищенню рiвня життя вразливих та
соцiа.лtьно незахищених верств населення шляхом ik соцiальноi пiдтримки; надання
адресноi допомоги найбiльш незахищеним верствам; вирiшення rr"iur" соцiально-
побутового та медичного обслуговуван, .рЬ*uд"r, якi перебувають у складIrих
життевиХ обставинах; наданнЯ соцiа.пьниХ послуГ з урахуванням визначення потреб
та сприяння розвитку системи надання соцiальних послуг.

IШ. OCHOBHI ЗАВДАННЯ
програма включа€ д датковi заходи щодо матерiальЕого забезпечення та

полiпшення обслуговування громадян, якi потребуюiь соцiальноi допомоги i
пiдтримки, мiстить додатковi гарантii соцiального захисту населеIIня.

Прiоритетними напрямками Програми е:- наданнЯ допомогИ мецканцяМ ВишневоТ MicbKoi ради, що опинилися в складних
життевих обставинах в зв'язку з важкою хворобою, Ъ метою ix пiдтримки;
- надання соцiапьноi допомоги i пiдтримки сiм'ям, якi опинилЪся в складIlих
життсвиХ обставинах, багатодiтним, неповним сiм'ям, сiм'ям, якi опiкуються
дiтьми-сиротами, дiтьми-iнвалiдами;
- пiдтримка пенсiонерiв, iнвалiдiв, BeTepaHiB вiйни, учасникiв оос (Ато),
учасникiв бойових дiй, внутрiшньо перемiщених осiб (ВПО) тощо;- пiдтримка громадських органiзацiй та об'еднань, що опiкуються проблемами
iнвалiдiв, BeTepaHiB вiйни тощо.



Ш. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
виконання заходiв Програми сприятиме вирiшенню невiдкладних питань

органiзацiйного, матерiального, медичного та соцiально-побутового
обслуговування громадян Вишневоi Micbkoi ради, якi перебувають у скJIадЕих
життевих обставинах, удосконЕцить механiзм ацресноi пiдтрrмк, незiйищених
верств населення з урахуванням матерiЕtльного стану та умов проживання, приведе
до посилення адресноi соцiальнот пiдтримки вразливих верств населення,
дозволить полiпшити соцiальний захист iнвалiдiв, BeTepaHiB вiйни та працi, людей
похилого BiKy, учасникiв бойових дiй тощо.

Ч. ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

. Фiнансування ГIрограми здiйснюеться за рахунок коштiв передбачених умiсцевол,tу бюджетi на вiдповiдний перiод, виходячи з його реальних можливостей,
благодiйних BHecKiB, ryMaHiTapHoi допомоги, iнших джерел, незаборонених чинним
законодавством.

VI. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
VI.I. Соцiальне забезпечення

з MeTolo посилення соцiального забезпечення ОкреI\,tих категорiй громадян,
насамперед людей З особливими потребами та iнших соцiально незахищених
верств Еаселення, передбачатоться виплати з мiсцевого бюджету жителям
Вишневоi MicbKoi ради на наступвi зчlходи:

- адресна матерiальна допомога соцi€tльно
ВишневоТ MicbKoT ради, якi опинил ися в
лiкування тощо (при зверненнi);

незахищеним верствам населення
складних життевих обставинах, на

- адресна MaTepiщIbHa допомога
учасникам ООС (АТО), учасникам
ВПО) Тощо (при зверненнi);

- одFIоразова матерiальна допомога ветеранам
дiй, Iuешканцям шt. ВишItеве та с. Крюкiвщина
95р., 100р.,) (при зверненнi);

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi мiсъкоi ради;

пенсiонерам, iнвалiдам, BeтepaHalu вiйни,
бойових дiй, внутрiшньо перемiщеним особам

Виконавчий коплiтет Вишневоi MicbKoi ради;

вiйни та працi, учаснLIкам бойових
з нагоди ювiлейних лат (85р., 90р.,

Виконавчий KoMiTeT Вишнсвоi MicbKoi ради;
Громадськi органiзаrlii ВишневоТ плiськоi ради;
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- одноразова матерiальна д помога згiдно звернень громадських органiзацiЙ:

' учасникам .Щругоi cBiToBoi вiйни до ,Щня перемоги над нацистською
FIiмеччиною у Щругiй свiтовiй вiйнi та до [ня пам'ятi i примирення;l учасникаМ бойових дiй (воiЪам-iнтернацiоналiстам) !о .Щня вшанування
учасникiв бойових дiй на територii iнших держав (згiдно звернень
громадських органiзацiй);

' учасникаМ лirсвiдацii aBapii на чАЕс, iнвалiдам Чорнобиля до ЩняЧорнобильськоi трагедii;
r учасникам оос (Ато) до.Щня захисника Вiтчизни тощо;

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради;
Громадськi органiзацii Вишневоi MicbKoi ради;

- матерiа.льне заохочення членiв президii Вишнiвськоi MicbKoi Ради BeTepaHiB,
iнвалiдiв, учасникiв вiйни, вiйськовоi' служби i працi, Органiзацii iнвалiдiв вiйни i
Збройних Сил Випrневоi MicbKoi ради (згiдно зверЕень громадських органiзацiй);

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi рали;
Громадськi органiзацii Вишневоi MicbKoi ради;

- видатки на захоронення окремих категорiй (згiдно чинного законодавства);
Виконавчий KoMiTET Вишневоi MicbKoi ради;
Громадськi органiзацii Вишневоi MicbKoi ради;

- виготовлення BiTa-TlbHoi i соцiальноi полiграфiчноi продукцii до державних свят,
визначниХ дат та загальномiських соцiальних заходiв;

Виконавчий KoMiTeT Виtпневоi MicbKoi ради;

матерiалъноТнадання матерtальноi допомоги гром янам Вишневоi MicbKoi територiальноi
громади з нагоди вiдзначення державних та професiйних свят (згiднЬ звернень);

Виконавчий комiтgr Вишневоi MicbKoT рали;

фiнансова та органiзацiйна пiдтримКа громадськИх органiзацiй, що опiкуlоться
проблемами соцiально незахищених верств населення м. Вишневе та с.
КрюкiвIцина, сприяють вирiшенню iнших соцiально важливих загыtьномiських
проблем та завдань (згiдно звернень lромадських органiзацiй);

BeTepaHiB, людеЙ з iнвалiднiстю, чорнобильцiв, учасниtсiв ООС( АТО), iнших
оргаrriзацiй i об'сднань, якi опiкуються проблiмами iнвалiдiв та сприяIоть
вирiшенню iнших соцiально важливих зага.ltьномiських проблем та завдань
(згiдно звернень громадських органiзацiй);

Виконавчий KoMiTeT Виrшневоi lvticbKoi рад[I;
Громадськi органiзацii Вишневоi мiсъкоi рали;
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trридбання KBiTiB та подарункiв з метою вшанування BeTepaHiB та iнвалiдiв
вiйни та працi, людей з iнвалiднiстю, видатЕих мешканцiв м. Вишневе та с.
Крюкiвщина та iнших осiб з нагоди вiдзначення державних, професiЙних свят
та ювiлейних дат тощо;

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi рали;

видатки з метою забезпечення транспортом учасникiв бойових дiй, iнвалiдiв,
BeTepaHiB вiйни тощо, з метою здiйснення поiъдок до мiсць бойовоi слави,
iсторичних пам'яток, екскурсiй (при зверненнi);

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi рали;
Громадськi органiзацii Вишневоi MicbKoi ради;

одноразова матерiальна допомога до Мiжнародного дня людей з iнвалiднiстю:. дiтям-iнвапiдам;. iнвалiдам дитинства (при зверневнi);

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради;
Заклади охорони здоров'я ВишневоТ MicbKoi ради;

- оплата iнших видаткiв та послуг.

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi рали;

VI.II. ЩопоМога iнших учасникiв (спiввиконавчiв) Програми

робота з громадськими 
_органiзацiями, релiгiйними громадами щодо залученняix до _вирiшекня проблем людей з iнвалiднiстю, людей похилого BiKy,

маIозабезпечених громадян, осiб, що опинилися в складних життевих
обставинах, внутрiшньо перемiщених осiб (ВПО), учасникiв ООС (ДТО) тощо;

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради;
громадськi та релiгiйнi громади Вишневоi Micbkoi
ради;

залученнЯ громадських органiзацiй та релiгiйних громад до оргаrriзацii
державних та мiсцевих заходiв Вишневоi мiськоI радЙ, вечорiв вiiпочинку,
розважaшьно-дозвiллевих заходiв, клубноi роботи для пенсiонерiв, людей з
iнвалiднiстю, осiб, що опинилися в складних життевих обставинах, внутрiшньо
перемiщених осiб (впо), учасникiв Ато, iнших верств населення Ёишневот
MicbKoi ради;

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради;
громалськi органiзацiI Вишневот мiськоi ради;
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залучення волонтерiв iз чиола пенсiонерiв, молодi, школярiв з метою надання
практично1 допомоги в об луговуваннi BeTepaHiB, людей з iнвалiднiстю, осiб, що
перебувають в складних життевих обставинах;

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради
Громадськi органiзацii Вишневоi мiськЪi рuд";

вiдзначення пiдприемств та органiзацiй Вишневоi Micbkoi ради, меценатiв, якi
надають рiзнобiчну суттеву допомоry особам, що перебувають в складних
житгевих обставинах;

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi рали;

заJIучення громадських та iнших органiзацiй, пiдприемцiв, благодiйних фондiв зметою надання допомоги людям з iнвалiднiстю, ветеранzu\{ вiйни, внутрiшньО
перемiщеним особам (ВПо), r{асникаJ\,t оос (АТо).ощо . tlu.од" 

"ц.r.ч*"rr"державних та мiсцевих свят Вишневоi MicbKoi ради;

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради;
Пiдприемцi (за згодою) Вишневоi MicbKoi ради;

сприяння в органiзацiТ благодiйних заходiв по збору та розподiлу речей першоi
необхiдностi для соцiально незахищеЕих верств населення;

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi рали;
Громадськi та благодiйlri органiзацii Вишневоi
MicbKoi рали;

VI.ПI. Охорона здоровlя

видатки на стацiонарне лiкування iнвалiдiв, учасникiв бойових дiй та учасникiввiйни в закJIадах охорони здоров'я Вишневоi MicbKoi ради (згiдно'."aрrra""
громадських органiзацiй) ;

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi Micbкoi ради;
ЗакладИ охорони здоров'я Вишневоi MiЪbKoi ради;

видiленнЯ коштiВ на придбання засобiв соцiального призначення (iнвалiдних
вlзкlв, слухових апаратiв 1qTlIO)l (при зверненнi в межах фiнансування);

Виконавчий KoN{iTeT Вlлшневоi MicbKoi ради;
Зак.тlади охорони здоров'я Вишневоi MicbKoi
ради;

IIристосування об'ектiв соцiальноТ iнфраструктури
обмежениIчIи фiзичн ими мо}кливостями ;

для потреб осiб з

гIiдприемства та установи Вишневоi Micbkoi ради;



И. ry. Кульryра, сiм'я, молодь та спорт

фiнансова пiдтримка на оздOровлення в пришкiльних табOрах вiдпочинку дiтей-
сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, дiтей з iнвмiднiстю, дiтей з
малозабезпечених, багатодiтних сiмей, обдарованих дiтей (за зверЕенням в
межах фiнансування);

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi рали;
Заклади загальноi серодньоi освiти Вишневоi
MicbKoi ради;
Заклади дошкiльноi освiти Вишневоi MicbKoi ради;
Громадськi органiзацii Вишневоi MicbKoi раллr;

заJIучення дiтей та молодi до проведення акцiй-привiтаць пенсiонерiв, людей з
iнвалiднiстю, BeTepaHiB вiйпи, учасникiв ооС 1Ато;, учасникiв dойових дiй,
тощо З нагоди вiдзначення державних професiйних, мiсцевих свят та ювiлейних
дат з метою громадянсько-патрiотичного виховання;

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради;
Заклади загмьноi середньо1 освiти Вишневоi
MicbKoi радп;
Заклади дошкiльноi освiти Вишневоi MicbKoi рали;
Громадськi органiзацii Вишневоi MicbKoi рали;

забезпечення проведення спортивних заходiв i змагань з рiзних видiв спорту з
метою пропаryваннЯ здорового способу життя серед дiтей та пiдлiткiв;

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi мiсъкоi ради;
заклади загальноi середнъоI освiти Вишневоi
MicbKoi ради;
заклади дошкiльноi освiти Вишневоi Micbkoi ради;
громадськi органiзацiт Вишневот Micbkoi ради;

забезпечеFIня

реконструIщii
вiйсъкових похованъ,

Виконавчий копtiтет Вишневоi мiсъкоi ради;
Комуна-гlьнi п iдпри€мства В ишневоТ м icbKof ради.,
Громадськi органiзацiТ Вишневоi мiськоI ради;

висвiтленнЯ у засобаХ MacoBoi iнформацii про хiд реалiзацii Програми
соцiального захисту населення ВишнеЪоТ MicbKoi рали <Турбото Ha2021-2025
роки.

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi рали

впорядкування братських могил,
пам'ятникiв i обелiскiв.



ЧII. ФIНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фiнансування Програми здiйснюватиметъся :

l. за рахунок коштiв мiсцевого бюджету, передбачених на вiдповi дний
бюджетний перiод;

2. за рахунок iнших джерел, не заборонених законодавством.

чп[. прикIнцЕвI поло)ItЕння

Вишнева MicbKa рада:- здiйснюс контроль за викоЕанням заходiв Програми та засJryховуе звiт щодо
цiльового використання бюджетних коштiв для Ъеалiзацii положеъь Програми
соцiального захисту населення Вишневоi MicbKoi'ради <Турботuo gа 202l -2О25
роки;

- при необхiднос,гi вносить змiни та доповнення до Про|рами.

мiський голова r.B. Щiков
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