ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про внесення змін до Програми
«З турботою про кожного на 2022-2024 роки»
Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації
постійних депутатських комісій з питань освіти, культури, туризму, молоді,
фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення та з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків,
Великодимерська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Програми «З турботою про кожного на 2022-2024
роки», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 23.12.2021
№ 702 XXI-VIII, що додається.
2. Управлінню фінансів Великодимерської селищної ради Броварського
району Київської області передбачити кошти для реалізації даної Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
депутатську комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань
планування,
фінансів,
бюджету,
соціально-економічного
розвитку,
промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків.
Селищний голова

смт Велика Димерка
29 квітня 2022 року
№ 803 XXV-VIII

Анатолій БОЧКАРЬОВ

Додаток
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ЗМІСТ

1. Паспорт Програми «З турботою про кожного на 2022 -2024 роки»
2. Загальні положення Програми
3. Мета Програми
4. Фінансування Програми
5. Заходи щодо впровадження у Великодимерській селищній територіальній громаді
Програми «З турботою про кожного на 2022-2024 роки»

6. Завдання Програми
7. Координація та контроль за виконанням Програми
8. Очікувані результати
9. План фінансового забезпечення виконання Програми «З турботою про кожного на
2022 -2024 роки»

1. Паспорт
Програми «З турботою про кожного на 2022-2024 роки»
Назва

Програма «З турботою про кожного на 2022 – 2024 роки»

Тип Програми

Програма соціальної підтримки населення

Підстава для розробки
Програми

Створення необхідних умов для вирішення найбільш гострих
соціальних проблем для соціально незахищених категорій осіб
сімей, дітей та молоді. Програма є комплексом заходів,
спрямованих на покращення добробуту людей, виявлення найбільш
незахищених категорій осіб, сімей, дітей та молоді

Нормативно-правова база
Програми

Конституція України; Закон України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Закон України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми
та молоддю”, Закон України “Про соціальні послуги”, Закон
України “Про охорону дитинства”, Закон України “Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Закон
України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”,
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», Закон України «Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні», Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», Закон України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», Закон України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон
України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»,
Закон України «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні 1939-1945 років», Закон України «Про поховання та
похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від
21.11.2013 № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм
соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей
(осіб)», розпорядження Президента України від 14.09.2000 №
280/200-рп «Про щорічне проведення Всеукраїнської благодійної
акції «Милосердя», інших нормативно-правових документів.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення
Великодимерської селищної ради Броварського району
Київської області

Відповідальний виконавець Управління соціального захисту населення
програми
Великодимерської селищної ради Броварського району
Київської області

Учасники програми

Управління соціального захисту населення
Великодимерської селищної ради Броварського району
Київської області
21 858 009, 2 грн

Фінансування Програми
Терміни реалізації
Програми

2022-2024 роки

2. Загальні положення Програми
Одним із пріоритетних завдань Великодимерської селищної територіальної громади є
соціальна турбота про категорії населення, які найбільш цього потребують, та реалізація
їхнього права на соціальний захист.
На виконання ст. 46 Конституції України; п. 22 ч. 1 ст.26, ч. 1 ст. 34 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми
та молоддю”, “Про соціальні послуги”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування”, “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю», «Про
державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»,
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавленого батьківського піклування», «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про жертви нацистських
переслідувань», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про увічнення
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», «Про поховання та
похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 896 «Про
затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей
(осіб)», розпорядження Президента України від 14.09.2000 № 280/200-рп «Про щорічне
проведення Всеукраїнської благодійної акції «Милосердя» інших нормативно-правових
документів.
При розробці Програми враховувались наступні обставини:
- доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення в питанні надання
фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям населення, осіб, сімей, дітей та
молоді;
- необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що дозволяють
реально підтримувати життєдіяльність найбільш незахищених категорій населення, осіб,
сімей, дітей та молоді.
Пріоритетні напрямки:
1. Надання соціальної допомоги:
- особам та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітним,
малозабезпеченим, неповним сім'ям, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу,
прийоним сім’ям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх
числа;
- особам та дітям з інвалідністю;
- молоді та неповнолітнім, що повертаються з місць позбавлення волі та умовно
засудженим.
2. Підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їх доступності серед
громадян;

3. Запровадження моделі надання комплексної допомоги учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей;
4. Надання соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей;
5. Залучення до ефективної взаємодії суб’єктів соціальної роботи різних форм власності;
6. Активізація громади (громадських, благодійних, релігійних організацій) щодо
підтримки соціальних програм, проектів, заходів з метою підвищення потенціалу сімей,
дітей, молоді.
7. Надання компенсації за послуги з реабілітації дітей з особливими потребами
Великодимерської селищної територіальної громади
Міському центру комплексної
реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради.
8. Відшкодування коштів за утримання протягом 2022 -2024 роки двох громадян, вихідців
із громади, які будуть направлені до Баришівського селищного територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а саме до відділення стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового проживання.
3. Мета Програми
Метою програми є створення необхідних умов для вирішення найбільш гострих
соціальних проблем для соціально незахищених категорій осіб, сімей, дітей та молоді.
Програма є комплексом заходів, спрямованих на покращення добробуту людей, виявлення
найбільш незахищених категорій осіб, сімей, дітей та молоді, надання їм адресної
матеріальної допомоги для вирішення проблем матеріально-технічного та соціальнопобутового характеру.
4. Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету, на підставі статті
91 Бюджетного Кодексу України, благодійних внесків, гуманітарної допомоги та інших
джерел не заборонених законодавством.
5. Заходи щодо впровадження у Великодимерській селищній територіальній
громаді Програми «З турботою про кожного на 2022-2024 роки»:
1. З метою вирішення життєво важливих соціальних проблем осіб, сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах, запобігання ранньому соціальному сирітству та
відмовам від новонароджених дітей, запобігання передачі дітей на утримання до державних
установ, створення сприятливих умов для повернення дітей у родини та їх соціальної
адаптації, забезпечити своєчасне виявлення осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, ведення їх обліку і систематичну перевірку умов утримання та виховання в них
дітей.
Управління соціального захисту населення;
управління освіти,культури, молоді і спорту,
старости; дільничні інспектори; сімейні лікарі.
2. Надавати матеріальну допомогу у вигляді продуктів харчування, побутової хімії та
засобів гігієни особам, сім’ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах.

Управління соціального захисту населення.
3. Надавати матеріальну допомогу ветеранам війни (в т. ч. учасникам АТО, членам
сімей загиблих в АТО, воїнам-інтернаціоналістам та інвалідам).
Управління соціального захисту населення.
4. Надавати одноразову матеріальну допомогу дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, на
придбання санаторно-курортних путівок.
Управління соціального захисту населення.
5. Надання одноразової допомоги особам з числа дітей–сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України ві 25.08.2005 №832 «Про затвердження порядку надання одноразової
допомоги дітям–сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Управління соціального захисту населення.
6. Надавати одноразову матеріальну допомогу дітям та особам з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування для вирішення соціально-побутових проблем.
Управління соціального захисту населення.
7. Надавати одноразову матеріальну допомогу тяжко хворим, онкохворим, хворим на
рідкісні захворювання (орфанні).
Управління соціального захисту населення.
8. Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які втратили житлову
(нежитлову) площу будинку чи хліва на території Великодимерської селищної
територіальної громади внаслідок стихійного лиха, пожежі.
Управління соціального захисту населення.
9. Надавати одноразову матеріальну допомогу на поховання виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого (померлу).
Управління соціального захисту населення.
10. Надавати одноразову матеріальну допомогу на поховання невідомих громадян,
знайдених на території Великодимерської селищної територіальної громади .
Управління соціального захисту населення.
11. Надавати одноразову матеріальну допомогу на ремонт житла соціально
незахищеним жителям громади, а саме: ветеранам війни, учасникам АТО, воїнам
інтернаціоналістам, внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим, особам з
інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв’язку із скрутним
матеріальним становищем.

Управління соціального захисту населення.
12. Надавати пільги з послуг зв’язку пільговим категоріям громадян (Укрзалізниця).
Управління соціального захисту населення.
13. Відшкодовувати кошти Укрзалізниці за пільгове перевезення залізничним
транспортом на приміських маршрутах пільгових категорій громадян.
Управління соціального захисту населення.
14. Відшкодовувати кошти АТ «Київоблгаз» Броварське відділення за пільги на
житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих в Афганістані та в АТО згідно соціальних
нормативів в розмірі 50% .
Управління соціального захисту населення.
15. Відшкодовувати за комунальні послуги не працюючим пенсіонерам, а саме:
Почесним громадянам Броварського району, які є жителями Великодимерської селищної
територіальної громади.
Управління соціального захисту населення.
16. Виплачувати компенсацію фізичним особам, за надання соціальних послуг з
урахуванням єдиного соціального внеску.
Управління соціального захисту населення.
17. Відшкодовувати кошти Укртелекому за пільги з послуг зв’язку, пільговим
категоріям громадян.
Управління соціального захисту населення.
18. Відшкодовувати кошти на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
один раз на рік окремим категоріям громадян згідно ст. 20 та ст. 21 Закону України «Про
статус ї соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи».
Управління соціального захисту населення.
19. Надавати одноразову матеріальну допомогу ветеранам праці, учасникам АТО,
учасникам бойових дій та інвалідам війни на придбання зазначеною категорією осіб
санаторно-курортних путівок.
Управління соціального захисту населення.
20. Виплата орендної плати та відшкодування комунальних витрат власнику
(балансоутримувачу) гуртожитка (хостела, готеля), що надає його в оренду Управлінню
соціального захисту населення для тимчасового розміщення людей, які втратили (частково
або повністю) житло внаслідок бойових дій на території Великодимерської селищної
територіальної громади.
Управління соціального захисту населення.

21. Надавати одноразову матеріальну допомогу жителям Великодимерської селищної
територіальної громади, у яких частково пошкоджене житло внаслідок бойових дій.
Управління соціального захисту населення.
22. Надавати одноразову матеріальну допомогу жителям Великодимерської селищної
територіальної громади, які повністю втратили житло внаслідок бойових дій.
Управління соціального захисту населення.
23. Надавати одноразову матеріальну допомогу жителям Великодимерської селищної
територіальної громади, які отримали поранення під час бойових дій.
Управління соціального захисту населення.

24. Проводити заходи до: відзначення річниці Чорнобильської катастрофи та Дня
ліквідатора, відзначення Дня людей похилого віку, Дня захисника України, Міжнародного
дня осіб з інвалідністю, Дня матері, Дня сім’ї, Новорічних та Різдвяних свят, привітання
громадян, жителів громади, яким виповнилося 95-100 років, проведення Всеукраїнської
благодійної акції «Милосердя».
Управління соціального захисту населення.
25. Проводити оцінку потреб осіб, сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних
послуг та методи соціальної роботи.
Управління соціального захисту населення,
старости.
26. Сприяти розвитку таких альтернативних форм сімейного виховання дітей - сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного
типу, патронатні сім'ї. Проводити роботу групи взаємопідтримки для батьків вихователів та
прийомних батьків.
Управління соціального захисту населення.
27. Впроваджувати у життя методику соціального супроводження осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які після закінчення інтернатних та
навчальних закладів повертаються на постійне місце проживання до Великодимерської
селищної територіальної громади.
Управління соціального захисту населення,
старости.
28. Впроваджувати у життя методику надання соціальних послуг для дітей та молодих
осіб, які після відбуття покарання у вигляді обмеження волі мають намір повертаються на
постійне місце проживання до Великодимерської селищної територіальної громади.

Управління соціального захисту населення;
управління освіти, культури, молоді і спорту,
старости; дільничні інспектори.
29. Активізувати роботу з благодійними організаціями та фондами щодо залучення їх
можливостей для надання адресної допомоги одиноким особам, особам з інвалідністю, дітям
з багатодітних, малозабезпечених сімей та дітям, які залишились поза межами сімейного
виховання, організації заходів, спрямованих на попередження зубожіння серед населення.
Управління соціального захисту населення,
старости.
27. З метою створення позитивного іміджу управління соціального захисту населення,
приділяти увагу висвітленню у соціальних мережах інформації про проведені заходи.
Управління соціального захисту населення,
редакція газети «Великодимерська громада»
Матеріальна допомога надається особам, які зареєстровані на території
Великодимерської селищної територіальної громади (смт Велика Димерка, села: Жердова,
Тарасівка, Покровське, Підлісся, Вільне, Захарівка, Михайлівка, Бобрик, Гайове,
Шевченкове, Рудня, Богданівка, Залісся, Гоголів, Зоря, Кулажинці, Плоске, Перше Травня,
Першотравневе, Русанів, Світильня, Гребельки) Броварського району Київської області.
6. Завдання Програми
Основні положення Програми спрямовані на створення необхідних умов для вирішення
найбільш гострих соціальних проблем населення потреб осіб, сімей, дітей та молоді.
Досягнення головної мети Програми вимагає вирішення першочергових завдань, а саме:
забезпечення виконання та дотримання законодавчих та інших нормативно-правових актів
України з питань соціального захисту населення, осіб, сімей, дітей та молоді.
7. Координація і контроль за виконанням Програми
Функції підготовки здійснює Управління соціального захисту населення
Великодимерської селищної ради. Управління забезпечує їх реалізацію у повному обсязі.
Органом, що здійснює координацію діяльності виконавця Програми та контроль за її
виконанням є виконавчий комітет Великодимерської селищної ради та профільна
депутатська комісія.
8. Очікувані результати
Реалізація Програми передбачає надання комплексу соціальних послу особам, сім’ям,
дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах. Створення необхідних умов
для вирішення найбільш гострих соціальних проблем населення, покращення добробуту
жителів Великодимерської селищної територіальної громади.

9. План фінансового забезпечення виконання
Програми «З турботою про кожного на 2022 – 2024 роки»

№

1

2

3

4

Кошти, які
необхідно
передбачити
тис. грн
2022 рік
40 000 грн

Кошти, які Кошти, які
необхідно
необхідно
передбачити передбачити
тис. грн
тис. грн
2023 рік
2024 рік
40 000 грн
40 000 грн

продуктових
наборів

20 000 грн

20 000 грн

20 000 грн

побутової хімії та
засобів гігієни

20 000 грн

20 000 грн

20 000 грн

Зміст заходів

Виконавец
ь

Термін
виконан
ня

Надавати
матеріальну
допомогу у вигляді:

Управління
соціального
захисту
населення

1 раз на
квартал
протягом
року

Надавати
матеріальну
допомогу
ветеранам війни (в
т. ч. учасникам
АТО, членам сімей
загиблих в АТО,
воїнам
інтернаціоналістам
та інвалідам).
Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу дітям з
інвалідністю,
дітям-сиротам, на
придбання
санаторнокурортних путівок.
Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу дітям та
особам з числа
дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування для
вирішення
соціально-

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Травень

50 000 грн

50 000 грн

50 000 грн

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

40 000 грн

40 000 грн

40 000 грн

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

20 000 грн

20 000 грн

20 000 грн

побутових
проблем.

5

Надання
одноразової
допомоги особам з
числа дітей – сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
яким
виповнилося
18
років, відповідно до
постанови Кабінету
Міністрів України
від25.08.2005 №832
«Про затвердження
порядку
надання
одноразової
допомоги
дітям–
сиротам та дітям,
позбавленим
батьківського
піклування.

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

18 000 грн

18 000 грн

18 000 грн

6

Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу тяжко
хворим,
онкохворим,
хворим на рідкісні
захворювання
(орфанні).

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

1 230400 грн

1 430000
грн

1 680000 грн

7

8

9

10

Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу
громадянам, які
втратили житлову
(нежитлову) площу
будинку чи хліва
на території
Великодимерської
селищної
територіальної
громади внаслідок
стихійного лиха,
пожежі.
Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу на
поховання
виконавцю
волевиявлення
померлого або
особі, яка
зобов’язалася
поховати
померлого
(померлу.)
Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу
на
поховання
невідомих громадян,
знайдених
на
території
Великодимерської
селищної
територіальної
громади .

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

50 000 грн

50 000 грн

100 000 грн

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

20 000 грн

20 000 грн

20 000 грн

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

20 000 грн

20 000 грн

20 000 грн

Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу соціально
незахищеним
жителям громади, а
саме:
ветеранам

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

100 000 грн

100 000 грн

100 000грн

11

12

13

війни,
учасникам
АТО,
воїнам
інтернаціоналістам,
внутрішньо
переміщеним
особам,
малозабезпеченим,
особам
з
інвалідністю,
які
опинилися
у
складних життєвих
обставинах у зв’язку
із
скрутним
матеріальним
становищем
Надавати пільги з
послуг
зв’язку
пільговим
категоріям громадян
(Укрзалізниця).

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я
Управлін
Відшкодовувати
кошти Укрзалізниці ня
за
пільгове соціальн
ого
перевезення
захисту
залізничним
транспортом
на населенн
я
приміських
маршрутах
пільгових категорій
громадян.

Протягом
року

10 000 грн

10 000 грн

10 000 грн

Протягом
року

200 000 грн

200 000 грн

200 000 грн

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

50 000 грн

50 000 грн

50 000 грн

Відшкодовувати
кошти
АТ
Київоблгаз
Броварське
відділення за пільги
на
житловокомунальні послуги
сім’ям загиблих в
Афганістані та в
АТО
згідно
соціальних
нормативів в розмірі
50% .

Відшкодовувати за
комунальні послуги
не
працюючим
пенсіонерам, а саме:
Почесним
громадянам
Броварського
району,
які
є
жителями
Великодимерської
селищної
територіальної
громади.
Виплачувати
компенсацію
фізичним особам, за
надання соціальних
послуг
(з
урахуванням
єдиного соціального
внеску у 22 %).

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

150 000 грн

150 000 грн

150 000 грн

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

170 000 грн

170 000 грн

170 000 грн

16

Відшкодовувати
кошти Укртелекому
за пільги з послуг
зв’язку, пільговим
категоріям
громадян.

17

Відшкодовувати
кошти на здійснення
компенсаційних
виплат за пільговий
проїзд один раз на
рік
окремим
категоріям громадян
згідно ст. 20 та ст.
21 Закону України
«Про
статус
ї
соціальний захист
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи».

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я
Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

14

15

171600
грн 172000 грн
(ЄСВ
(ЄСВ
протягом
1 протягом 1
кварталу)
кварталу)
тис.г рн.

172 000 грн
(ЄСВ
протягом 1
кварталу)

Протягом
року

30 000 грн

30 000 грн

30 000 грн

Протягом
року

20 000 грн

20 000 грн

20 000 грн

18

19

Управлін
ня
соціальн
ого
захисту
населенн
я

Протягом
року

50 000 грн

50 000 грн

100 000 грн

Управління
соціального
захисту
населення

Протягом
року

270 000 грн

270 000 грн

270 000 грн

Відзначення річниці
Чорнобильської
катастрофи та Дня
ліквідатора.
Відзначення
Дня
людей
похилого
віку.
Дня захисника
України.
Дня сім’ї.

Квітень

100 000 грн

100 000 грн

100 000 грн

Жовтень

50 000 грн

50 000 грн

50 000 грн

Жовтень

20 000 грн

20 000 грн

20 000 грн

Липень

10 000 грн

10 000 грн

10 000 грн

Проведення групи
взаємо підтримки
для батьків
вихователів та
прийомних батьків.
Дня матері.

1 раз на
квартал
протягом
року

20 000 грн

20 000 грн

20 000 грн

Травень

10 000 грн

10 000 грн

10 000 грн

Привітання
громадян, жителів
громади, яким
виповнилося 95-100
років.
Проведення
Всеукраїнської
благодійної
акції
«Милосердя».
Міжнародного дня

Протягом
року

10 000 грн

10 000 грн

10 000 грн

Жовтень

20 000 грн

20 000 грн

20 000 грн

Грудень

20 000 грн

20 000 грн

20 000 грн

Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу ветеранам
праці,
учасникам
АТО,
учасникам
бойових
дій
та
інвалідам війни на
придбання
зазначеною
категорією
осіб
санаторнокурортних путівок.
Проведення заходів
до:

осіб з інвалідністю.
Новорічних та
Різдвяних свят
(привітання дітей,
які виховуються у
прийомних сім’ях та
дитячих будинках
сімейного типу).

20

Виплата орендної
плати та
відшкодування
комунальних витрат
власнику
(балансоутримувачу
) гуртожитка
(хостела, готеля), що
надає його в оренду
Управлінню
соціального захисту
населення для
тимчасового
розміщення людей,
які втратили
(частково або
повністю) житло
внаслідок бойових
дій на території
Великодимерської
селищної
територіальної
громади.

Управління
соціального
захисту
населення

Грудень

10 000 грн

10 000 грн

10 000 грн

Протягом
року

978977,2 грн

-

-

21

У вигляді іншої
субвенції на надання
комплексу послуг з
реабілітації дітей з
особливими
потребами
Великодимерської
територіальної
громади до Міського
центру комплексної
реабілітації дітей з
інвалідністю
Броварської міської
ради

Управління
соціального
захисту
населення

Протягом
року

240 000 грн

360 000 грн

360 000 грн

22

У вигляді іншої
субвенції
на
відшкодування
коштів за утримання
протягом 2022 року
двох
громадян,
вихідців із громади,
які
будуть
направлені
до
Баришівського
селищного
територіального
центру соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг), а саме до
відділення
стаціонарного
догляду
для
постійного
або
тимчасового
проживання

Управління
соціального
захисту
населення

Протягом
року

29 032,0 грн

280 000 грн

280 000 грн

23

24

25.

Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу жителям
Великодимерської
селищної
територіальної
громади, у яких
частково
пошкоджене житло
внаслідок бойових
дій
Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу жителям
Великодимерської
селищної
територіальної
громади, які
повністю втратили
житло внаслідок
бойових дій

Управління
соціального
захисту
населення

Протягом
року

10 000 000 грн _________

Управління
соціального
захисту
населення

Протягом
року

7500000 грн

___________ ___________

Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу жителям
Великодимерської
селищної
територіальної
громади, які
отримали поранення
під час бойових дій

Управління
соціального
захисту
населення

Протягом
року

400 000 грн

__________

Всього:

Секретар ради

21 858 009, 2 3 550 000
грн
грн

__________

___________

3 900 000
грн

Антоніна СИДОРЕНКО

