
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Нижньовербізької сільської ради 

від 20 січня 2017 року № 16-І/2017 

 

 

Комплексна програма соціального захисту та підтримки населення, яке  

проживає у населених пунктах Нижньовербізької сільської ради на 2017-2018 роки 

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування  

 

Назва замовника: Нижньовербізька сільська рада 

Назва програми: Комплексна програма соціального захисту та підтримки населення Нижньовербізької сільської 

ради у 2017-2018 роках. 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Виконавець  Термін 

виконан 

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.  Очікувані 

результати 
роки всього Місцевий 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Соціальний захист населення 
1. Залучати громадські організації 

інвалідів до розробки та 

координації довгострокових і 

короткострокових програм з 

реалізації державної політики 

щодо соціального захисту осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями  

Нижньовербізька 

сільська рада 

постійно 2017-

2018 

 роки 

- - - - Участь 

громадських 
організацій 

інвалідів у 

реалізації в ОТГ 

державної 

політики 

соціального 

захисту 

2. Виплата одноразової грошової 

допомоги на лікування та 

вирішення невідкладних 

соціально-побутових питань 

Нижньовербізька 

сільська рада 

щорічно 2017-

2018 

 роки 

В межах 

коштор

исних 

признач

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - Вирішення 

соціально-
побутових питань 

жителів ОТГ 



жителям ОТГ ень 

3. Надання пільг інвалідам зору: І 

групи – до 50 відсотків, ІІ групи 

- до 40 відсотків на оплату за 

надані житлово-комунальні 

послуги, електроенергію, газ, 

телефон, вугілля, дрова тощо  

Нижньовербізька 

сільська рада 

постійно 2017-

2018 

 роки 

В межах 

коштор

исних 

признач

ень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - Поліпшення 

соціального 

захисту осіб з 

обмеженими 

фізичними 
можливостями, 

підвищення рівня 

їх життя 

4. Надавати можливість 

представникам районного  

«комітету доступності» та 

представникам управління 

праці та соціального захисту 

населення брати участь у роботі 

комісій з правом дорадчого 

голосу при прийомі в 

експлуатацію великих житлових 

споруд та об”єктів соціального і 

громадського призначення 

Нижньовербізька 

сільська рада 

постійно 2017-

2018 

 роки 

- - - - Здійснення 

моніторингу 

щодо 

забезпечення 

належної 

доступності 

людей з 

інвалідністю  до 

об’єктів 
громадського 

призначення  

5. Не допускати затвердження 

проектів на нове будівництво та 

реконструкцію існуючих 

об’єктів житлового та 

громадського призначення, а 

також підписання акту про 

прийняття їх в експлуатацію, в 

яких не виконані заходи щодо 

безперешкодного доступу до 

цих об’єктів осіб з обмеженими 

можливостями 

Нижньовербізька 

сільська рада 

постійно 2017-

2018 

 роки 

- - - - Контроль за 

виконання вимог 

законодавства з 

питань 
забезпечення 

доступності до 

об’єктів 

громадського 

призначення 

6. Затверджувати перелік об’єктів 

житлового та громадського 

призначення, які вже 

експлуатуються, але підлягають 

Нижньовербізька 

сільська рада 

Щорічно 

до 1 

грудня 

2017-

2018 

 роки 

- - - - Покращення 

умов 

доступності 

інвалідів до 



реконструкції та облаштуванню 

безперешкодного доступу до 

них осіб з обмеженими 

фізичними можливостями 

об’єктів 

громадського 

призначення 

7. Упровадження інклюзивного 

(інтегрованого) навчання дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Нижньовербізька 

сільська рада 

2017-2020 

 роки 

2017-

2018 

 роки 

В 

межах 

коштор

исних 

призна

чень  

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - Реалізація прав 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами на 

освіту 

8. Забезпечувати психолого-

педагогічний та соціальний 

супровід дітей з особливими 

освітніми потребами у 

навчальних закладах району з 

інклюзивним (інтегрованим) 

навчанням 

Нижньовербізька 

сільська рада 

2017-2020 

 роки 

2017-

2018 

 роки 

В 

межах 

коштор

исних 

призна

чень  

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - Покращення 

просвітницько-

виховної роботи 

для дітей з 

обмеженими 

можливостями 

9. 
Створення банку даних дітей з 

обмеженими  фізичними 

можливостями, які навчаються 

у загальноосвітніх навчальних 

закладах ОТГ 

Нижньовербізька 

сільська рада 

щорічно 2017-

2018 

 роки 

- - - - Забезпечення 

рівного доступу 

дітей з 

обмеженими 

можливостями до 

загальної 
середньої освіти 

10 Надання безкоштовної 

консультативної допомоги з 

питань забезпечення 

конституційних прав та 

гарантій інвалідів, членів їх 

сімей, постраждалих, членів 

сімей загиблих під час масових 

акцій громадського протесту та 

проведення АТО 

Нижньовербізька 

сільська рада 

постійно 2017-

2018 

 роки 

- - - - Отримання 

інвалідами 

необхідних 

консультацій за 

місцем їх 

звернення 



11. Проведення благодійної акції 

«Допоможи святому Миколаю 

прийти до дітей-сиріт»  

Нижньовербізька 

сільська рада 

щорічно 2017-

2018 

 роки 

 - -  Привернути 

увагу 

суспільства до 

проблем дітей-

інвалідів 

12. Налагодити співпрацю з 

благодійними, волонтерськими 

організаціями з метою 

залучення позабюджетних 

коштів для налагодження 

грошової і натуральної 

допомоги малозабезпеченим 

громадянам, в тому числі 

інвалідам 

Нижньовербізька 

сільська рада 

постійно 2017-

2018 

 роки 

В 

межах 

коштор

исних 

призна

чень 

- -  Покращення 

матеріально-

побутових умов 

проживання 

інвалідів 

 

13 

 

 

Створення усіх необхідних 

умов для безперешкодного 

доступу громадян до інформації 

про виконання Програми 

Нижньовербізька 

сільська рада 

 

 2017-

2018 

роки 2017-

2018 

 роки 

в 

межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

в межах кошто 

рисних призна 

чень 

в межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

 

Отримання 

інформації про 

стан реалізації 

заходів 
Програми 

14  Визначення соціально-

побутових потреб сімей 

загиблих і постраждалих 

учасників масових акцій 

громадського протесту, бойових 

дій, осіб, які перебувають чи 

перебували у складі 

добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та 

Нижньовербізька 

сільська рада 

2017-2018 

роки 

2017-

2018 

 роки 

в 

межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

в межах кошто 

рисних призна 

чень 

в межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

 

Задоволення  

соціально-
побутових 

потреб сімей 

загиблих, потреб 

у медичній 

допомозі, 

освітніх 

послугах, тощо 



територіальної цілісності 

України, та інших громадян, які 

залучалися і брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції в 

районах її проведення 

(заповнення соціального 

паспорта) 

15  Налагодження співпраці з 

благодійними, волонтерськими, 

релігійними, міжнародними 

організаціями з метою 

залучення позабюджетних 

коштів для надання грошової і 

натуральної допомоги сім’ям  

загиблих і постраждалих 

учасників масових акцій 

громадського протесту, бойових 

дій, осіб, які перебувають чи 

перебували у складі 

добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності 

України,  та інших громадян, 

які залучалися і брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції в 

районах її проведення, які її 

потребують 

Нижньовербізька 

сільська рада 

2017-2018 

роки 

2017-

2018 

 роки 
– – – 

 

Поліпшення 

матеріального 

стану сімей 

загиблих 

 



16 

 

Підвищення громадської 

свідомості та патріотичного 

виховання молоді 

Нижньовербізька 

сільська рада 

 

 

 2017-

2018 

   роки 

2017-

2018 

 роки 

в 

межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

в межах кошто 

рисних призна 

чень 

в межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

 Досягнення 

якісно нових 

результатів у 

духовно-

моральному, 

патріотичному 

вихованні 

підростаючого 

покоління 

17 Відзначення пам’ятних дат, 

пов’язаних з масовими акціями 

громадського протесту та 

антитерористичною операцією, 

інших державних свят 

Нижньовербізька 

сільська рада  

 

2017-2018 

   роки 
2017-

2018 

 роки 

в 

межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

в межах кошто 

рисних призна 

чень 

в межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

 

Підвищення 

громадянської та 

патріотичної 

свідомості 

громадян 

18 Надання пільг з оплати вартості 

житлово-комунальних послуг та 

послуг зв'язку  у розмірі 25% в 

межах норм споживання 

реабілітованим громадянам 

Нижньовербізька 

сільська рада  

2017-2018 

роки 

2017-

2018 

 роки 

в 

межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

в межах кошто 

рисних призна 

чень   

в межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

 

Поліпшення 

соціального 

захисту сімей 

19 Надання пільг з оплати вартості 

житлово-комунальних послуг та 

послуг зв'язку  у розмірі 50% в 

межах норм споживання сім'ям 

учасників антитерористичної 

операції, які отримали травми, 

поранення, контузії, каліцтва, 

пов'язані з проходженням 

військової служби 

Нижньовербізька 

сільська рада  

 

2017-2018 

роки 

2017-

2018 

 роки 

в 

межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

в межах кошто 

рисних призна 

чень   

в межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

 

Поліпшення 
соціального 

захисту сімей 

20 Забезпечення харчуванням 

дітей із сімей загиблих і 

постраждалих учасників 

бойових дій та інших громадян, 

які залучалися і брали участь в 

Нижньовербізька 

сільська рада 
2017-2018 

роки 

2017-

2018 

 роки 

в 

межах 

кошто 

рисних 

призна 

в межах кошто 

рисних призна 

чень   

в межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

 Забезпечення 

харчуванням 

дітей у 

дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних 



антитерористичній операції в 

районах її проведення, у 

дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

чень закладах  

 

 

     
 

Сільський голова                                                                                                                                                          Ярослав М’якущак 

 

 
 


