УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про внесення змін до Програми
подолання бідності у районі
на 2016 – 2020 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 року №1712
«Про затвердження Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії
подолання бідності», на підставі клопотання райдержадміністрації від
19.12.2017 № 03-09/2815, районна рада:
ВИРІШИЛА
1.Внести зміни до Програми подолання бідності у районі на 2016 - 2020
роки, виклавши розділ ІІ «Мета та основні завдання Програми» та розділ ІV
«Фінансове забезпечення» в новій редакції (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
№ 489

В.В.Любка

Додаток до Програми
(у редакції рішення районної
ради від 21.12.2017р. № 489)
ІІ. Мета та основні завдання Програми.
Метою Програми є надання адресної матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам, а також іншим категоріям громадян району, які
потребують її та соціальної підтримки.
Першочерговим завданням цієї Програми є розв’язання соціальних
проблем і реалізація заходів, спрямованих на поліпшення обслуговування
інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних та інших малозабезпечених
громадян.
Програма передбачає:
- надання
одноразової
грошової
допомоги
малозабезпеченим,
непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і
неповним сім’ям, пенсіонерам, ветеранам війни та праці, особам з
обмеженими фізичними можливостями, та іншим громадянам, які внаслідок
недостатнього матеріального забезпечення потребують матеріальної і
натуральної допомоги збоку держави та опинились у скрутних життєвих
обставинах.
надання матеріальної та натуральної допомоги у придбанні твердого
палива (дрова), овочів (картопля, капуста, цибуля, буряк) на осінньо-зимовий
період,
телефонізація,
газифікація
будинків
малозабезпеченим,
непрацездатним, багатодітним та неповним сім’ям, пенсіонерам та інвалідам.
поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення
району.
- забезпечення малозабезпечених громадян до активної життєвої позиції та
прагнення підвищити рівень життя своєї сім’ї власними зусиллями.
виконання судових рішень про відшкодування райдержадміністрацією
шкоди у зв’язку з втратою годувальника.

-

ІV. Фінансове забезпечення.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету.
Загальний обсяг фінансування Програми становить 2850 тис.грн. або на:
2016 р. – 500 тис.грн.
2017 р. – 500 тис.грн.
2018 р. – 600 тис.грн.
2019 р. – 600 тис.грн.
2020 р. - 650 тис.грн.
Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Програми
здійснюється у межах видатків, передбачених у районному бюджеті на
відповідний рік.

Одноразова грошова допомога виплачується або перераховуються кошти
підприємствам та організаціям за надані обсяги соціально-побутових послуг
управлінням соціального захисту населення державної адміністрації у розмірі,
що не перевищує розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для
осіб, які потребують допомоги, а в окремих випадках до 2-х прожиткових
мінімумів для осіб, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, шляхом
перерахування
коштів через державне підприємство поштового зв’язку
«Укрпошта» або через установи уповноважених банків, за письмовою заявою
заявника або списків, поданих підприємствами та організаціями, які надали
соціальні послуги громадянам, що потребували одноразової грошової та
матеріальної допомоги.
Надання допомоги в натуральному вигляді – дров паливних, проводиться
в розмірі до 5 м.куб. на дворогосподарство із врахуванням транспортних
витрат.
Відшкодування у зв’язку з втратою годувальника згідно судових рішень
здійснюється з врахуванням розміру мінімальної заробітної плати згідно Закону
України «Про державний бюджет України» на відповідний рік шляхом
перерахування коштів через визначену банківську установу.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
подолання бідності у районі
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Ініціатор
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і
назва
розпорядчого
документу
органу виконавчої влади про
розроблення Програми

3.

Розробник Програми

1.

Управління
соціального
захисту
населення державної адміністрації
Постанова Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2001р №1712 “Про
затвердження Комплексної програми
забезпечення
реалізації
Стратегії
подолання бідності ”.
Управління
соціального
захисту
населення державної адміністрації

Співрозробник Програми
Відповідальний
виконавець Управління
соціального
захисту
Програми
населення державної адміністрації та
Районна державна адміністрація
6.
Учасники Програми
Районна
державна
адміністрація,
районна рада
7.
Термін реалізації Програми
2016-2020 роки
7.1. Етапи виконання
Щомісячно
8.
Перелік місцевих бюджетів, які Районний бюджет
беруть участь у виконанні
програми
9.
Загальний обсяг фінансових Всього 2850 тис.грн., в тому числі:
ресурсів,
необхідних
для
- 2016 р. – 500 тис.грн.
реалізації Програми (всього)
- 2017 р. – 500 тис.грн.
- 2018 р. – 600 тис.грн.
- 2019 р. – 600 тис.грн.
- 2020 р. - 650 тис.грн.
9.1. Кошти місцевого бюджету
Всього 2850 тис.грн., в тому числі:
- 2016 р. – 500 тис.грн.
- 2017 р. – 500 тис.грн.
- 2018 р. – 600 тис.грн.
- 2019 р. – 600 тис.грн.
- 2020 р. - 650 тис.грн.
9.2. Кошти інших джерел
4.
5.

