УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про Програму Соціально- Каритативного
Центру з участі в наданні різноманітної
соціальної та медичної допомоги людям
похилого віку, малозабезпеченим та
багатодітним сім’ям, хворим, іншим
категоріям громадян, які потребують
допомоги, на 2018 – 2022 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
Закону
України
«Про
державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим сім’ям», на підставі клопотання райдержадміністрації від
10.11.2017 р. №03-09/2492, районна рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму Соціально - Каритативного Центру з участі в
наданні різноманітної соціальної та медичної допомоги людям похилого віку,
малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, хворим, іншим категоріям громадян,
які потребують допомоги, на 2018 – 2022 роки, додається.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга
В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків,
передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати
районну раду про хід виконання заходів даної Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію з
питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Милюков О.В.).
Голова районної ради
м.Виноградів, 21 грудня 2017 року
№ 472

В.В.Любка

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 21.12.2017р. №472
РАЙОННА ПРОГРАМА
Соціально – Каритативного Центру з участі в наданні різноманітної
соціальної допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим
та багатодітним сім’ям, хворим, іншим категоріям громадян, які
потребують допомоги на 2018 – 2022 роки
Загальні положення
Активна державна політика у сфері соціального захисту ґрунтується на
принципах поглиблення адресності та забезпечення матеріальної підтримки
непрацездатних громадян, сімей з дітьми, передусім багатодітних, дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, пенсіонерів та
осіб з обмеженими фізичними можливостями, так як тісно пов'язана з
ефективними заходами захисту найбільш вразливих верств населення.
Благодійна організація Виноградівський Соціально - Каритативний
Центр має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами
державної влади, а полягає в підтримці державних заходів соціального захисту.
Це і є сприяння практичному здійсненню програм, спрямованих на поліпшення
соціально-економічного становища, матеріального становища набувачів
благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених,
безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання
допомоги особам, які через свої фізичні, або інші вади обмежені в реалізації
своїх прав і законних інтересів; надання допомоги громадянам, які
постраждали внаслідок стихійного лиха; доступ усіх верств населення,
особливо малозабезпечених, до культурних цінностей; участь у наданні
медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими,
інвалідами, одинокими, людьми похилого віку, та іншими особами, які через
свої фізичні, матеріальні, чи інші особливості потребують соціальної
підтримки та піклування.
1.Підстава для розроблення Програми
Програма розроблена у відповідності до Законів України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»,
«Про Благодійництво і благодійні організації».

2.Мета Програми
Метою Програми є участь в наданні різноманітної соціальної та
медичної допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим та багатодітним
сім'ям, хворим, іншим категоріям громадян, які потребують допомоги.
3.Пріоритетні напрями реалізації Програми
Першочерговим завданням Програми є реалізація заходів, спрямованих
на участь в поліпшенні обслуговування вищевказаних категорій соціально
незахищених громадян шляхом:
- забезпечення функціонування кухні з виготовлення безкоштовних
обідів для малозабезпечених, непрацездатних, важко- і хронічно хворих
громадян, багатодітних і неповних сімей, пенсіонерів, ветеранів війни та праці,
осіб з обмеженими фізичними можливостями, інших громадян, які потребують
допомоги. Безкоштовні гарячі обіди готуються на кухні Виноградівського
Соціально - Каритативного центру щоденно, без вихідних протягом року в
кількості 187 обідів на день. Обіди видаються на кухні Центру, або при потребі
розвозяться в оселі (хворим, людям похилого віку, інвалідам тощо);
- надання допомоги у вигляді одягу, взуття та інших побутових
приналежностей шляхом розподілу гуманітарної допомоги, з метою
покращання побутових потреб соціально-незахищених та малозабезпечених
Виноградівський Соціально - Каритативний Центр самостійно або спільно
з соціальними працівниками територіального центру проводить обстеження
майново - побутових умов малозабезпечених громадян, вивчає повсякденні
потреби з метою соціального захисту та забезпечення гарячими
безкоштовними обідами, твердим паливом.
Використання коштів, що надходять для фінансування Програми,
здійснюється Виноградівським Соціально - Каритативним Центром.
Призначення безкоштовних гарячих обідів проводить Виноградівський
Соціально - Каритативний Центр у відповідності зі своїм Статутом.
Безкоштовні обіди надаються на підставі усних звернень громадян.
Заходи щодо виконання Програми передбачені у додатку 1 до Програми
4.Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок благодійних внесків,
пожертвувань, а також коштів з районного бюджету у відповідності із
Статутом Центру, Законом України «Про благодійництво і благодійні
організації», іншими діючими нормативно-правовими актами.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми з районного бюджету
становить всього 470,0 тис. грн, в тому числі у 2018 році – 190,0 тис грн., у
2019 році – 70,0 тис.грн., 2020 році – 70,0 тис.грн., 2021 році – 70,0 тис.грн.,
2022 році – 70,0 тис.грн.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається
щороку з урахуванням можливостей районного бюджету.
Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Програми
здійснюється у межах видатків, передбачених на оплату за енергоносії та
продукти харчування, необхідні для виготовлення безкоштовних гарячих
обідів.
5.Очікувані результати
Програма спрямована на здійснення благодійної діяльності у вигляді
надання конкретних послуг з метою турботи про малозабезпечених,
непрацездатних, важко- і хронічно хворих громадян, багатодітних і неповних
сімей, пенсіонерів, ветеранів війни і праці, осіб з фізичними або іншими
вадами, інвалідів щодо соціального захисту задоволення їх життєвих потреб і
повсякденних запитів, керуючись принципами загальнолюдських цінностей та
християнської моралі.
Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на
фінансове управління райдержадміністрації, управління соціального захисту
населення райдержадміністрації спільно з Виноградівським Соціально Каритативним Центром.
Виноградівський Соціально - Каритативний Центр:
подає
щомісячно
заявку
до
фінансового
управління
райдержадміністрації щодо обсягів фінансування;
- приймає рішення про надання або відмову щодо забезпечення обідом
малозабезпечених громадян;
- організовує перевірку доцільності забезпечення обідом шляхом
проведення обстеження щодо потреби;
- веде облік осіб, які звернулися з заявою про забезпечення їх
безкоштовним обідом;
- розглядає скарги отримувачів обідів щодо якісного і своєчасного їх
приготування, видачі та розвозу.
Відповідальність за цільове використанням коштів передбачених у
Програмі несе Виноградівський Соціально-Каритативний центр.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Соціально – Каритативного Центру з участі в наданні різноманітної
соціальної та медичної допомоги людям похилого віку,малозабезпеченим та
багатодітним сім’ям,хворим, іншим категоріям громадян, які потребують допомоги,
на 2018 – 2022 роки
1. Найменування
Районна Програми Соціально – Каритативного Центру з
участі в наданні різноманітної соціальної та медичної
допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим та
багатодітним сім’ям, хворим, іншим категоріям
громадян, які потребують допомоги, на 2018 – 2022
роки
2. Підстави
для
розроблення Закони України „Про державну соціальну допомогу
Програми
малозабезпеченим сім’ям”, „Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”,
„Про основні засади соціального захисту ветеранів праці
та інших громадян похилого віку”, „Про Благодійництво
і благодійні організації”.
3. Розробник Програми
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
4. Виконавці Програми
Виноградівський Соціально – Каритативний Центр,
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
5. Мета і основні завдання Участь в наданні різноманітної соціальної та медичної
Програми
допомоги людям похилого віку, малозабезпеченим та
багатодітним сім'ям, хворим, та іншим категоріям
громадян, які потребують допомоги.
6. Основні напрями Програми
Соціальний захист соціально незахищених верств
населення району
7. Строки реалізації Програми
2018 – 2022 роки
8. Фінансове
забезпечення За рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті
Програми
на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не
заборонених чинним законодавством. Орієнтований
обсяг фінансування програми становить 470,0 тис.грн.
9. Очікувані результати реалізації Здійснення благодійної діяльності у вигляді надання
Програми
конкретних
послуг
з
метою
турботи
про
малозабезпечених, непрацездатних, важко- і хронічно
хворих громадян, багатодітних і неповних сімей,
пенсіонерів, ветеранів війни і праці, осіб з фізичними
або іншими вадами, інвалідів щодо соціального захисту,
задоволення їх життєвих потреб і повсякденних запитів,
керуючись принципами загальнолюдських цінностей та
християнської моралі.
10. Координація та контроль за Координація та контроль за ходом виконання Програми
реалізацією Програми
покладається
на
фінансове
управління
райдержадміністрації, управління соціального захисту
населення
райдержадміністрації
спільно
з
Виноградівським Соціально - Каритативним Центром.

Додаток 1
до Програми
ЗАХОДИ
щодо виконання районної Програми Соціально – Каритативного Центру з участі в наданні різноманітної
соціальної допомоги людям похилого віку,малозабезпеченим та багатодітним сім’ям,
хворим, іншим категоріям громадян, які потребують допомоги,на 2018 – 2022 роки
№ Пріоритетні напрями та
заходи
з/п

Термін
виконання,
роки

продуктів 2018-2022
харчування та оплата роки
енергоносіїв

Відповідальні виконавці

Обсяги фінансування з районного
бюджету (тис.грн)
2018 рік 2019 2020 2021 2022
рік
рік
рік
рік

1. Закупка

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
Спільно з благодійною
організацією „Карітас”

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

2. Благоустрій

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
Спільно
з
благодійною
організацією „Карітас”

120,0

-

-

-

-

190,0

70,0

70,0

70,0

70,0

території 2018 рік
Каритативного центру

РАЗОМ: 470,0

Заступник голови районної ради

Очікувані результати

Забезпечення
функціонування кухні з
виготовлення
безкоштовних обідів для
малозабезпечених,
непрацездатних, важко- і
хронічно хворих громадян,
багатодітних і неповних
сімей,
пенсіонерів,
ветеранів війни та праці,
осіб
з
обмеженими
фізичними можливостями,
інших
громадян,
які
потребують допомоги.
Покращення
здійснення
благодійної діяльності у
вигляді
надання
конкретних послуг з метою
турботи про незахищені
верстви населення району

А.А.Сверенко

