
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

13 сесія                                  VIIІ скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

23 грудня 2021 року                                                                                      № 13-__/VIIІ 

 

Про затвердження комплексної програми 

«Турбота» по соціальному захисту та 

соціальному забезпеченню населення 

Руськополянської територіальної громади 

на 2022 рік 

  

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положення про порядок надання одноразової 

матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Руськополянської 

сільської ради, які опинилися в складних життєвих обставинах та забезпечення 

новонароджених дітей подарунками, за погодженням постійної комісії сільської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, Руськополянська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Комплексну програму «Турбота» по соціальному захисту та 

соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 

2022 рік (далі - Програма) (Додаток 1- 4). 

2. Забезпечити виконання основних заходів програми, виходячи з можливостей 

бюджету (Додаток 2). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

        

 

Сільський голова                                                                Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 



 

 
Додаток 1 

до рішення сільської  ради 

від 23.12.2021 №13-__/VIІI 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

«Турбота» на 2022 рік 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
(загальна характеристика програми) 

1. Ініціатор розроблення програми 
Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

2. Підстава для розроблення програми 

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

3. Розробник програми 
Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

4. Головний розпорядник коштів 
Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

4.1 
Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

5. Учасники програми 
Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

6. Термін реалізації програми Протягом 2022 року 

7. 
Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет та інших не 

заборонених законодавством джерел 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього 

у тому числі: 

1 000 000,00 грн. 

8.1. коштів місцевого бюджету 1 000 000,00 грн. 

8.2 коштів інших джерел - 

 

 

Секретар сільської ради                                          Надія ШПАК 

 

 

 



 
Додаток 2 

до рішення сільської  ради 

від 23.12.2021 №13-__/VIІI 

 
 

 

Напрями діяльності та заходи програми «Турбота»  

по соціальному захисту та соціального забезпечення населення  

Руськополянської сільської територіальної громади  

на 2022 рік 

 

1. Загальна частина 

Руськополянська сільська рада виконує державну функцію в галузі 

соціального захисту населення і вирішує відповідно до законодавства питання про 

надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, інвалідам з дитинства, 

багатодітним сім’ям, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та іншим 

жителям села. 

В повноваження сільських рад входить: 

1. Забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо 

поліпшення житлових і матеріально побутових умов інвалідів, ветеранів війни, 

багатодітних сімей, діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, 

одинокі та малозабезпечені матері, які потребують матеріальної допомоги на 

лікування тяжких захворювань (за медичними висновками) та на 

реабілітаційний період після тяжких захворювань або тяжких хірургічних 

втручань, громадян похилого віку, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, 

учасники бойових дій та особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, які вони не в змозі подолати самостійно. 

2. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки та 

піклування.  

Основними засадами надання соціальних послуг є: сприяння особам, що 

перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати 

самостійно, за допомогою наявних засобів і можливостей. 

Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах: адресності та 

індивідуального підходу, доступності та відкритості; добровільності вибору 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, 

максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних, коштів 

суб'єктами, що надають соціальні послуги, законності, соціальної справедливості, 

забезпечення конфіденційності суб'єктами, які надають послуги, дотримання ними 

стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм. 

2. Мета програми 

Основною метою програми є визначення пріоритетів надання соціальних 

послуг найбільш незахищеним категоріям населення с. Руська Поляна, с.Дубіївка 



та с. Геронимівка, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

неспроможні їх самостійно подолати. 

 

3. Завдання програми 

- надання соціальної підтримки сім’ям з дітьми: багатодітним, неповним сім’ям, 

сім’ям, де виховуються діти - інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування; 

- соціальна підтримка інвалідів різних профілів захворювань, сприяння їх 

професійній перепідготовці та працевлаштуванню; 

- надання соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених пенсіонерів, 

інвалідів, жителів громади у випадку складних життєвих обставин (необхідність 

довготривалого лікування, придбання засобів реабілітації, допомоги на поховання 

рідних, проведення ремонту помешкань у зв’язку з підтопленням, пожежею та ін.); 

- розвиток волонтерського руху; 

- розвиток та розширення мережі установ соціального захисту та переліку послуг 

по соціальному захисту одиноких непрацездатних та малозабезпечених  громадян 

похилого віку. 

Одноразова грошова матеріальна допомога надається громадянину  не 

 частіше  одного  разу  на  рік за пред’явлення всіх необхідних документів 

підтверджуючих особу та важке матеріальне становище. 

4. Заходи та фінансове забезпечення 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, позабюджетних коштів, що незаборонені чинним законодавством. 

Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на соціальний захист найбільш 

незахищених пенсіонерів, інвалідів, визначається у видатковій частині бюджету 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради та може змінюватись 

протягом року. 

5. Результати реалізації програми 

Очікується, що в результаті реалізації програми соціальної допомоги 

одиноким - непрацездатним громадянам та мало захищеним верствам населення 

Об’єднаної громади на 2022 рік відбудеться покращення надання різних видів 

допомог і послуг найбільш незахищеним верствам населення; бюджетні та 

позабюджетні, кошти використовуватимуться максимально ефективно. 

 

6. Найменування заходів та обсяги фінансування: що плануються у 2022 р. 
 

№ 

п/п 

Вид допомоги Періодичність Затрати на 

2022 рік., 

грн. 

Виконавець 

1 Організаційно-правове забезпечення 

1.1 Організація шефства над інвалідами та 

одинокими для надання їм соціальної 

побутової допомоги, волонтерський 

рух 

Протягом року  Учні 

загальноосвітніх 

шкіл, виконавчий 

комітет 

Руськополянської 



сільської ради 

1.2 Виплата стипендій кращим учням 

шкіл  

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

1.3 Компенсаційні виплати фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

1.4 Надання пільг з послуг зв’язку 

окремим категоріям населення. 

(установити, що пільги, передбачені 

пунктом 18 частини першої статті 14 

та пунктом 20 статті 15 ЗУ «Про 

статус ветеранів війни та гарантії 

соціального захисту» від 22.10.1993 

№3551-12, будуть надаватися без 

урахування розміру середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї в розрахунку 

на одну особу) 

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

1.5 Компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне 

обслуговування 

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської 

1.6 Поховання учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни 

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської 



1.7                  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

Встановлення телефонів особам з 

інвалідністю І та ІІ груп 

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської 

Підтримка осіб, які перебувають на 

постійній основі в спеціальному 

закладі та не мають близьких родичів 

(КЗ «Центр надання соціальних 

послуг» Будещанської сільської ради)  

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської 

2 Поліпшення соціально-побутового обслуговування 

2.1 Одноразова матеріальна допомога 

незахищеним верстам населення 

(малозабезпеченим та тяжкохворим), 

допомога на поховання  

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

2.2 Благодійні обіди до Дня Перемоги, 

міжнародного дня громадян похилого 

віку, Міжнародного дня інвалідів, 

Міжнародного жіночого дня, Дня 

знань, Дня пам’яті про Чорнобильську 

катастрофу 

День Перемоги, 26 

квітня, 24 серпня, 

14 жовтня, 

Міжнародний день 

інвалідів, 14 

грудня. 

обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету та 

спонсорів 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

2.3 Продуктові набори ветеранам, 

інвалідам, малозабезпеченим та 

багатодітним сім’ям, сім’ям, які 

опинились в складних життєвих 

обставинах та для проведення заходів 

До Дня перемоги, 

24 серпня, 

Міжнародного дня 

інвалідів та 

Міжнародного дня 

громадян похилого 

віку. 14 жовтня, 

обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету та 

спонсорів 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

2.4 Одяг, білизна та взуття Протягом року За рахунок 

гуманітарн

ої 

допомоги, 

пожертвува

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 



нь 

2.5 Заходи, приурочені до Дня Перемоги 9 травня обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету та 

спонсорів 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

2.6 Заходи до Дня незалежності України 

та з нагоди Дня села 

24 серпня обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету та 

спонсорів 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

2.7 Заходи приурочені до Міжнародного 

дня інвалідів 

3 грудня обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету та 

спонсорів 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

2.8 Заходи приурочені  Дню вшанування 

пам’яті учасників ЧАЕС 

 

26 квітня, 14 

грудня 

обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету та 

спонсорів 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

2.9 Заходи для дітей  приручені до 

Міжнародного дня захисту дітей 

1 червня обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету та 

спонсорів 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 

2.10 Придбання продуктових наборів та 

проведення заходів приурочених до 

Дня захисників України 

14 жовтня обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської ради 



виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету та 

спонсорів 

2.11 Виділення коштів для вітання із 85-и, 

90- та, 95-річчям та довгожителів  

 с. Руська Поляна та с. Геронимівка 

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету та 

спонсорів 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської 

2.12 Виплата щомісячної фінансової 

допомоги (стипендії) політичним 

в’язням і репресованим, які 

проживають на території громади 

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської 

2.13 Проведення заходів до Дня 

вшанування учасників бойових дій, 

Великодня, Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні, Дня визволення села , Дня 

партизанської слави, Дня людей 

похилого віку, Дня ветерана, Дня 

захисника України .  

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської 

2.14 Проведення заходів та придбання 

подарункових наборів для проведення 

новорічних та різдвяних свят 

Листопад – грудень 

2022 року 

обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської 

3. Медичне обслуговування 

3.1 Забезпечення медикаментами за 

пільговими рецептами лікарів для 

амбулаторного лікування, та 

технічними засобами медичного 

призначення для інвалідів  

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 

сільської 

3.2 Відшкодування витрат на медичне 

обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок 

Протягом року обсяг 

видатків 

визначаєть

виконавчий 

комітет 

Руськополянської 



Чорнобильської катастрофи ся щорічно 

виходячи із 

фінансових 

ресурсів 

бюджету 

сільської 

 

 

 

Секретар сільської ради      Надія ШПАК 



 
Додаток 3 

до рішення сільської  ради 

від 23.12.2021 №13-___/VIІI 

 

Напрями діяльності та заходи 

програми «Турбота» по підтримці учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2022 рік 

 

1.Загальні положення 

 

Програма „Турбота“ по підтримці учасників антитерористичної операції (далі 

- АТО), операції Об’єднаних сил (далі - ООС) та членів їх сімей на 2022 рік (далі - 

Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», актів та доручень Президента України, інших програмних, 

законодавчих та нормативно - правових документів, що спрямовані на підтримання 

життєдіяльності та соціальної активності учасників АТО, ООС, членів їх сімей, які 

попали в тяжку життєву (екстремальну) ситуацію.   

Сільська рада виконує державну функцію в галузі соціального захисту 

населення і надає соціальні послуги учасникам АТО, ООС, членам їх сімей, 

спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і соціальної активності. 

Основними засадами надання соціальних послуг є: сприяння учасникам АТО, 

ООС, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі 

подолати самостійно, за допомогою наявних засобів і можливостей. Надання 

соціальних та послуг ґрунтується на принципах: адресності та індивідуального 

підходу, доступності та відкритості; добровільності вибору отримання чи відмови 

від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної 

ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів суб'єктами, що 

надають соціальні послуги, законності, соціальної справедливості, забезпечення 

конфіденційності суб'єктами, які надають послуги, дотримання ними стандартів 

якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм. 

 

2. Мета і основні завдання Програми 

Головною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальних 

послуг та матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС та їх сім’ям, які 

перебувають в складних життєвих ситуаціях та неспроможні їх самостійно 

подолати, надання безкоштовного харчування дітям з числа сімей, батько(и), яких 

мають статус учасників бойових дій /АТО/, дітей вимушених переселенців із зони 

/АТО/, які навчаються в ЗЗСО та ЗДО, проведення заходів з оздоровлення дітей з 

сімей осіб, які брали безпосередню участь в АТО, ООС та дітей, батьки (один з 

батьків) яких загинули під час бойових дій в АТО, ООС, надання психологічної 

підтримки особам, які брали безпосередню участь в АТО, ООС та членам їх сімей, 

соціальний супровід осіб, які брали безпосередню участь в АТО, ООС та членів їх 



сімей, надання юридичних консультацій особам, які брали безпосередню участь в 

АТО, ООС та членам їх сімей, надання інформаційної допомоги особам, які брали 

безпосередню участь в АТО, ООС та членам їх сімей. 

Основними завданнями Програми є сприяння особам, що перебувають в 

складних життєвих обставинах, адресність та індивідуальний підхід в наданні 

допомог, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних 

коштів, законність, справедливість, відповідальність за дотримання етичних та 

правових норм. 

  

4. Фінансове забезпечення  Програми 
 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок місцевого 

бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством. 

  

5. Очікувані результати Програми 

 

Очікується, що в результаті реалізації Програми відбудеться покращення 

надання різних видів допомог і послуг учасникам АТО, ООС та їх сім’ям; 

бюджетні та позабюджетні кошти використовуватимуться максимально ефективно. 

 

6. Контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за виконанням програми покладено на комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

 

Секретар сільської ради     Надія ШПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення сільської  ради 

від 23.12.2021 №13-___/VIІI 

 

 

 

Напрями діяльності та заходи 

програми «Турбота» подарунки для новонароджених дітей на 2022 рік 

 

1. Загальні положення  

 

Програма «Турбота» по забезпеченню подарунками для новонароджених 

дітей в Громаді на 2022 рік розроблена відповідно до постанов Кабінету Міністрів 

України та указів Президента, основними з яких є: Закон України «Про охорону 

дитинства». Програма сприяє підтримці сімей та покращенню вирішення 

соціальних проблем, збільшенню кількості сімей, формуванню у молоді 

відповідального та усвідомленого батьківства, спонукаючи її до покращення 

демографічної ситуації в Громаді.  

 

2. Мета та завдання  

 

Метою Програми є надання матеріальної підтримки сім’ям Громади, в яких 

народилися діти у 2022 році.  

Для досягнення цієї мети передбачається:  

1) вручати одноразово одну упаковку підгузків та табличку з 

поздоровленням одному з батьків, в яких народилися немовлята в 2022 році;  

2) потреба формується, беручи до уваги показники народжуваності у 

2021 році;  

3) подарунки для новонароджених дітей вручаються відповідно до заяви 

одного з батьків. 

3. Фінансове забезпечення  Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету 

та з інших джерел, не заборонених законодавством. Необхідний розмір коштів 

місцевого бюджету для забезпечення новонароджених подарунками 40,0 тис. грн. 

 

4. Управління Програмою та контроль за її виконанням 

 

Управління Програмою здійснює секретар виконавчого комітету, контроль за 

виконанням програми покладено на комісію з питань бюджету, фінансів, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

Секретар сільської ради       Надія ШПАК 


