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ПАСПОРТ 

Програми соціального захисту населення Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-2024роки 

 

1. Назва: Програма соціального захисту населення Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки.  

2. Ініціатор розроблення Програми: Краснокутська селищна рада 

3. Розробник Програми: відділ соціального захисту населення апарату 

Краснокутської селищної ради. 

4. Відповідальні за виконання: відділ соціального захисту населення 

апарату Краснокутської селищної ради, територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради, 

комунальний заклад «Центр соціальних служб» Краснокутської селищної 

ради, відділ фінансово-господарського забезпечення Краснокутської 

селищної ради, служба у справах дітей Краснокутської селищної ради, 

Краснокутська районна філія Харківського обласного центру зайнятості. 

      

5. Нормативна база: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони 

України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», 

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про жертви нацистських 

переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», 

«Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту  дітей – 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, «Про статус та 

соціальний захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових 

будинків»,  «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за 

регіонами України». 

 

6. Мета: Основною метою Програми є реалізація політики у сфері соціального 

захисту населення, підвищення рівня життя населення, надання соціальних 

послуг незахищеним верствам населення Краснокутської селищної 

територіальної громади та сім’ям, які знаходяться в складних життєвих 

обставинах і неспроможні їх самостійно подолати. Забезпечення дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом після 

завершення терміну перебування в навчальних закладах, сім’ях опікунів, 



піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, допомога 

у створенні належних побутових умов проживання шляхом придбання житла та 

проведення капітального ремонту житлових приміщень, які на праві власності 

чи праві користування належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та особам  з їх числа.  

7. Термін реалізації:  2022 -2024 роки. 

8. Фінансування: Здійснюється з бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади (відповідно до його можливості) в межах асигнувань 

передбачених на 2022-2024 роки по галузі соціальний захист, державного 

бюджету, субвенції з обласного бюджету та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 

9. Етапи виконання: Програма розрахована на три роки.  

І етап -   2022 рік 

ІІ етап - 2023 рік 

ІІІ етап - 2024 рік 

10. Загальні обсяги фінансування:  72 412 924 тис. грн. 

Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінансування, 

усього 

За роками виконання 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Бюджет 

територіальної 

громади 

65942394 19819036 22625357 23498001 

 Державний  

бюджет 
2698690 1097772 914810 686108 

Субвенція з 

обласного 

бюджету 

3771840 1257280 1257280 1257280 

Всього: 72412924 22174088 24797447 25441389 

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину 

гарантований Конституцією України. 

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить 

за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. 

Турбота  про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах – один з 

основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення. 

Соціальний захист населення – одна з головних функцій органів місцевого 

самоврядування, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на 

користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.   



Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку 

України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність 

охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише його окремих 

категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя стикається з 

різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними, 

виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може 

подолати самостійно. Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до 

зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, збільшення цін на продукти 

харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей 

стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців 

громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.  

Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення 

окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних для 

життєдіяльності громадян. Тому необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки 

соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та 

підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців громади. 

На території Краснокутської селищної територіальної громади проживає 

більше 27 000 осіб. З них більше 9 000 осіб, які мають право на пільги, в тому 

числі учасників бойових дій - 313 осіб, з них учасників бойових дій з числа 

осіб, що брали участь в антитерористичній операції - 229 осіб, учасників війни - 

252 особи, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни -79 осіб, ветеранів 

праці - 1464 особи, 1302 особи з інвалідністю загального захворювання, 124 

особи з інвалідністю з дитинства, громадян, які постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи - 395 осіб, 145 сімей, які отримують державну 

соціальну допомогу як малозабезпечені, 112 сімей, які виховують дитину 

(дітей) з інвалідністю, 102 дитини-сироти та діти позбавлені батьківського 

піклування, які перебувають у сім'ях опікунів-піклувальників та прийомних 

сім'ях, 120 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 21 

багатодітна сім'я (в них 89 дітей).  

         Невідкладної підтримки також потребують самотні громадяни, у яких 

повністю втрачена або знижена здатність до самообслуговування, та яким 

потрібна увага, сторонній догляд і медико-соціальна допомога. 

Значний напрямок роботи забезпечують соціальні робітники 

територіального центру, які щодня надають різні види соціальних послуг. 

   До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:  

-   відділення соціальної допомоги вдома; 

-   відділення денного перебування; 

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги; 

-  відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання; 

 За 6 місяців 2021 року територіальним центром надано послуг 1948 

громадянам, в тому числі: 

-   відділенням соціальної допомоги вдома - 847; 

-   відділенням денного перебування - 879; 

https://ips.ligazakon.net/document/view/ZI170050?ed=2017_03_09&an=75
https://ips.ligazakon.net/document/view/ZI170050?ed=2017_03_09&an=75
https://ips.ligazakon.net/document/view/ZI170050?ed=2017_03_09&an=75


- відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги -202; 

-  відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання - 21; 

         Всього за 6 місяців 2021 року територіальним центром надано 202503 

соціальні послуги. 

В стаціонарному відділенні Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) перебуває на утриманні 25 

підопічних. 

        Станом на 01 липня 2021роу на території Краснокутської селищної ради на 

первинному обліку перебуває 67 дітей (13 дітей-сиріт, 54  ̶ дитини, позбавлених 

батьківського піклування). З них перебувають під опікою  ̶ 47 дітей, в 

прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу  ̶  21, в державних 

закладах  ̶  0, в сім'ї родичів  ̶  2.  

Із загальної кількості дітей: 

- 3  ̶  мають житло на праві власності, 

- 40  ̶  на праві користування, 

- 24  ̶  не мають житла. 

11 осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 

віком від 23 до 35 років перебувають на квартирному обліку по Краснокутській 

селищній раді.  

Відповідно до п.14 Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з 

державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа передбачено механізм придбання житла на умовах співфінансування (в 

залежності від віку особи) з державного, місцевих бюджетів та/або інших 

джерел, не заборонених законодавством, здійснюється залежно від віку особи: 

для осіб від 23 років до 35 років - 70 відсотків граничної вартості житла з 

подальшим зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків щороку, 

до 50 відсотків - у 2023 році та наступних роках; 

Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа дозволить молодим людям 

реалізувати інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент 

подальшої долі. 

Сімейні проблеми, неспроможність та безвідповідальність батьків щодо 

виховання власних дітей, різноманітні правопорушення та інші складні життєві 

обставини, діти, покинуті батьками, які не мають належних умов для життя та 

повноцінного розвитку спричиняють зростання соціальне сирітство, дитячого 

жебракування, бродяжництва, робить дітей беззахисними перед дорослими, які 

можуть втягувати їх до протиправної діяльності. Життя і здоров’я таких дітей 

постійно перебуває під загрозою. 

Заходи програми покликані у першу чергу усунути або мінімізувати 

складні життєві обставини у сім’ях, які  потрапили у складні життєві обставини. 

Соціально-профілактична робота, яку проводять фахівці із соціальної роботи 



КЗ «Краснокутський ЦСС», спрямована на запобігання потраплянню в складні 

життєві обставини сімей, дітей та молоді, виявлення сімей, які вже опинилися з 

різних причин в складних життєвих обставинах. 

     Саме діяльність  КЗ «Краснокутський ЦСС» спрямована на проведення 

якісної соціально-профілактичної роботи з відповідними категоріями населення 

на території Краснокутської селищної територіальної громади для подолання 

складних життєвих обставин.   

Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого 

самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, 

фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту, 

Краснокутською селищною радою розроблено Програму соціального захисту 

населення Краснокутської селищної територіальної громади  на 2022-2024 роки 

(далі – Програма).  

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення коштів, 

виходячи з фінансових можливостей бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади, коштів державного бюджету, субвенції обласного 

бюджету Харківської області. 

Законодавчими підставами для виконання Програми є Конституція України, 

Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій в 

Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний захист 

дітей війни», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні», «Про забезпечення організаційно - правових 

умов соціального захисту  дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, «Про статус та соціальний захист громадян постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Деякі питання забезпечення дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та 

підтримки малих групових будинків»,  «Про показники опосередкованої 

вартості спорудження житла за регіонами України». 

 

Розділ 2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Основною метою Програми є надання соціальної підтримки та послуг 

незахищеним верствам населення Краснокутської селищної ради та сім’ям, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах і неспроможні їх самостійно 

подолати. Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, 

щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з 

цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу 

територіальної громади потребує вирішення проблем громадян старшого 

покоління, осіб з інвалідністю, учасників ліквідації ЧАЕС, дітей війни, 

учасників бойових дій, учасників АТО і ООС та членів їхніх сімей, одиноко 

проживаючих громадян, дітей-сиріт та інших незахищених верств населення. 



Програма включає додаткові, до здійснюваних за рахунок державного 

бюджету, заходи щодо поліпшення рівня життя громадян, які опинилися в 

складних життєвих обставинах і потребують соціальної допомоги і підтримки. 

 

Розділ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Для забезпечення досягнення мети Програми передбачено виконання 

наступних завдань: 

 формування комплексної системи соціального захисту громадян, які 

потребують соціальної підтримки; 

 удосконалення системи надання соціальних послуг найбільш 

вразливим верствам населення, посилення  адресної спрямованості; 

 підвищення якості соціального обслуговування громадян, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

 раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, соціальне супроводження 

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу; 

 створення умов для максимально раціонального та економного 

використання коштів місцевого бюджету, спрямованих на сферу 

соціальної підтримки, залучення додаткових, у тому числі 

благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої активності 

громадян;   

Заходи щодо виконання цієї Програми визначено у Додатку, що додається 

до цього рішення. 

 

Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

        Виконання даної Програми, дасть змогу вирішити проблеми соціальної 

підтримки громадян, покращити добробут та якість життя мешканців громади. 

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримання додаткових 

соціальних послуг та допомоги соціально незахищеним мешканцям громади, 

що дозволить пом’якшити соціальну напругу, пов’язану з негативним впливом 

фінансово-економічної кризи і відчути реальну допомогу з боку місцевої влади.  

Очікується, що в результаті впровадження Програми соціального захисту 

населення Краснокутської селищної територіальної громади на період 2022-

2024 років, дасть змогу вирішити проблему соціальної підтримки мешканців 

громади, підвищити рівень життя осіб та сімей пільгових категорій, покращити 

їх матеріальний стан. 

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – покращення 

добробуту та якості життя мешканців громади. 

 

Розділ 5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, 

передбачених у бюджеті Краснокутської селищної територіальної громади на 

відповідний рік, державного бюджету, субвенції обласного бюджету та інших 

джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.  



Щорічно при формуванні бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади передбачаються цільові кошти, виходячи із реальних 

фінансових можливостей, для забезпечення виконання заходів цієї Програми. В 

разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії селищної ради 

затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми. Для 

реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок благодійних 

внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством. 

В ході реалізації заходів програми можливі коригування, зміни, уточнення, 

доповнення, пов’язані з реальними можливостями бюджету селищної ради на 

відповідний рік, передбаченими на реалізацію розділів Програми.  

 

 

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ 

 ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

       Організація виконання Програми, здійснюється відділом соціального 

захисту населення апарату Краснокутської селищної ради, контроль 

покладається на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики Краснокутської селищної ради VIII скликання 
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