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Додаток до Програми 

 

 

Заходи щодо соціального захисту населення Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки 

 

 

 

№ з/п 
 

Найменування заходів Відповідальні за 

виконання 

заходів 

Джерела 

фінансу-вання 

Прогнозний обсяг фінансових 

ресурсів для виконання завдань,  

грн. 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, не здатних до 

самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю, а також громадян, які 

перебувають у складних життєвих обставинах 

Територіальний  

центр соціального      

 обслуговування 

(надання                                                                          

соціальних послуг) 

Бюджет 

територіальної 

громади 

13750017 14165890 15101310 

2. Забезпечення надання соціальних послуг та 

здійснення заходів, щодо соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги 

Комунальний 

заклад «Центр 

соціальних служб» 

Бюджет 

територіальної 

громади 

1819100 1947300 

 

2076200 

 

3. Забезпечення відшкодування пільг з оплати 

послуг зв’язку та встановлення квартирних 

телефонів окремим категоріям громадян 

Відділ соціального 

захисту населення, 

Відділ фінансово-

господарського 

забезпечення  

Бюджет 

територіальної 

громади 

35000 37933 39003 

4. Проведення інших заходів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення, згідно із 

затвердженим порядком, 

 в тому числі: 

Відділ соціального 

захисту населення, 

Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення  

Бюджет 

територіальної 

громади 

2734000 2734000 2734000 
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4.1 надання одноразової матеріальної допомоги 

учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

1986 року та їх вдовам; особам з інвалідністю 

внаслідок війни та учасникам бойових дій, які 

безпосередньо брали участь у Великій 

Вітчизняній війні та на територіях інших 

держав, їх вдовам; членам сімей 

військовослужбовців, загиблих в Афганістані; 

учасникам бойових дій АТО і ООС та членам 

сімей загиблих  

Відділ соціального 

захисту населення, 

Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення 

Бюджет 

територіальної 

громади 

725000 725000 725000 

4.2 надання одноразової матеріальної  допомоги до 

дня народження особам, яким виповнилося 100 і 

більше років 

Відділ соціального 

захисту населення, 

Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення 

Бюджет 

територіальної 

громади 

9000 9000 9000 

4.3 надання адресної одноразової матеріальної 

допомоги окремим громадянам, які опинились у 

скрутній життєвій ситуації, або мають право 

пільгового забезпечення, відповідно до 

законодавства 

Відділ соціального 

захисту населення, 

Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення 

Бюджет 

територіальної 

громади 

2000000 2000000 2000000 

5. Придбання житла для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа на умовах співфінансування з державного, 

місцевих бюджетів та/або інших джерел, не 

заборонених законодавством для осіб від 23 

років до 35 років 

Служба у справах 

дітей 

Краснокутської 

селищної ради 

 

Державний 

бюджет 

 

Бюджет 

територіальної 

громади 

1097772 

 

 

 

731848 

914810 

 

 

 

914810 

686108 

 

 

 

686108 
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6. Сприяння розвитку  сфери застосування праці 

шляхом створення  правових, економічних, 

організаційних умов  для діяльності суб’єктів  

малого бізнесу на території селищної ради 

Відділ соціального 

захисту населення 

Відділ 

стратегічного 

розвитку та 

муніципальних 

ініціатив, 

Краснокутська 

районна філія 

ХОЦЗ 

 - - - 

7. Надання профорієнтаційної послуги соціально 

незахищеним категоріям населення, в тому числі  

із залученням спеціалістів зацікавлених 

організацій, з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці шляхом: 

   - проведення тематичних семінарів для цільових 

груп населення; 

   - надання індивідуальних професійних та 

психологічних консультацій 

Краснокутська 

районна філія 

ХОЦЗ 

 - - - 

8. Забезпечення організації роботи щодо 

пріоритетних напрямків гендерної та сімейної 

політики, попередження насильства та протидії 

торгівлі людьми 

Відділ соціального 

захисту населення 

апарату  селищної 

ради,  

Комунальний 

заклад «Центр 

соціальних служб» 

 - - - 

9. Проведення круглого столу в рамках 

Всеукраїнської акції  “16 днів проти насильства” 

Відділ соціального 

захисту населення 

апарату  селищної 

ради,  

Комунальний 

заклад «Центр 

соціальних служб» 

 - - - 
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10. Проведення інформаційно-роз'яснювальної 

роботи, спрямованої на збереження сімейних 

цінностей, попередження домашнього 

насильства  

Відділ соціального 

захисту населення 

апарату  селищної 

ради,  

Комунальний 

заклад «Центр 

соціальних служб» 

 - - - 

11. Забезпечення виплати компенсації фізичним 

особам, які надають  соціальні послуги, згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.04 №558 «Про затвердження Порядку 

призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.09.2020 №859 «Деякі питання призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі» 

Відділ соціального 

захисту населення 

Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення 

апарату  селищної 

ради 

Бюджет 

територіальної 

громади 

305160 1800000 1810000 

12. Забезпечення компенсаційних виплат за  

пільговий проїзд в автотранспорті на приміських 

та міжміських  маршрутах загального 

користування громадян пільгових категорій 

Відділ соціального 

захисту населення, 

Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення 

апарату  селищної 

ради 

Бюджет 

територіальної 

громади 

950000 1029610 1058645 

13. Забезпечення компенсаційних виплат за  

пільговий проїзд в залізничному транспорті на 

приміських та пасажирських маршрутах 

громадян пільгових категорій  

Відділ соціального 

захисту населення 

Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення 

апарату  селищної 

ради 

Бюджет 

територіальної 

громади 

90648 98244 101015 
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14. Проведення інформаційно - роз’яснювальної 

роботи по залученню малозабезпечених верств 

населення до Програми житлових субсидій 

Відділ соціального 

захисту населення 

апарату  селищної 

ради 

 - - - 

15. Проведення обстеження матеріально-побутових 

умов проживання малозабезпечених ветеранів, 

зокрема осіб з інвалідністю, сімей загиблих 

(померлих) учасників бойових дій, учасників 

АТО і ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни 

та пенсіонерів з метою виявлення їх потреб та 

надання соціальних послуг, гуманітарної та 

натуральної допомоги 

Депутати селищної 

ради, 

Територіальний  

центр соціального      

 обслуговування 

(надання                                                                          

соціальних послуг) 

 - - - 

16. Забезпечення своєчасного виявлення та 

влаштування одиноких непрацездатних 

громадян до інтернатних установ області та 

стаціонарного відділення Територіального 

центру соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг)  

Територіальний  

центр соціального      

 обслуговування 

(надання                                                                          

соціальних послуг) 

 - - - 

17. Запровадження сучасних форм соціальної 

роботи у Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)  

 

Територіальний  

центр соціального      

 обслуговування 

(надання                                                                          

соціальних послуг) 

 - - - 

18. Забезпечення організації проведення санаторно - 

курортного лікування осіб з інвалідністю 

загального захворювання,  осіб з інвалідністю з 

дитинства, ветеранів війни та осіб , на яких 

поширюється дія Законів України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

та „Про жертви нацистських переслідувань”  у 

санаторно - курортних закладах місцевої 

кліматичної зони 

 

Відділ соціального 

захисту населення 

апарату  селищної 

ради, 

Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення  

Субвенція  з 

обласного 

бюджету  

1064960 1064960 1064960 
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19. Забезпечення організації проведення санаторно - 

курортного лікування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до 1-ї категорії , 2-ї категорії та 

потерпілих дітей в супроводі одного з батьків 

або особи, яка їх замінює (крім дітей з 

інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою) в санаторно - 

курортних закладах Харківської області 

 

Відділ соціального 

захисту населення 

апарату  селищної 

ради, 

Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення  

Субвенція з 

обласного 

бюджету 

130720 130720 130720 

20. Забезпечення проведення відпочинку звільнених 

у запас (демобілізованих) військовослужбовців, 

які брали участь в АТО та ООС, у санаторно - 

курортних закладах Харківської області. 

Відділ соціального 

захисту населення 

апарату  селищної 

ради, 

Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення  

Субвенція  з 

обласного 

бюджету 

61600 61600 61600 

21. Забезпечення проведення  інформаційно -  

роз’яснювальної  роботи шодо проходження 

учасниками АТО та ООС психологічної 

реабілітації. 

 

Відділ соціального 

захисту населення 

апарату  селищної 

ради 

 - - - 

22. Організація та проведення громадських робіт  Бюджет 

територіальної 

громади 

 

1180630 1386671 

 

1444524 

 РАЗОМ   77232196 23951455 26286548 26994193 



7 

 

  

 у тому числі  Бюджет 

територіальної 

громади 

 

Субвенція з 

обласного 

бюджету 

 

Державний 

бюджет 

 

21596403 

 

 

1257280 

 

 

1097772 

 

 

24114458 

 

 

1257280 

 

 

914810 

 

 

25050805 

 

 

1257280 

 

 

686108 

 

 

         Секретар селищної ради                                                                                                                Валентина ОВЧАРЕНКО   


