
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
восьмої сесії сьомого скликання 

(перше засідання) 
 

29 березня 2016 року                                                                                     № 40 
 
 
Про затвердження міської цільової Програми надання соціальних послуг 
особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 
сторонньої допомоги на 2016 рік 
 
 
      Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 
економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 
міської ради шостого скликання від 04 березня  2011 року „Про Порядок 
розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 
моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 
економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 
ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Затвердити міську цільову Програму надання соціальних послуг 
особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 
сторонньої допомоги, на 2016 рік (додається). 

2. Відповідальність за ефективність використання коштів, виділених на 
виконання заходів вищезазначеної міської цільової Програми, покласти на 
управління праці та соціального захисту населення Пирятинської районної 
державної адміністрації (Гудзь В.В.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та на голову постійної 
комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я 
та соціального захисту Горбачова О.В.  

 
Міський голова                                                                     О.РЯБОКОНЬ     

 



Додаток 
до рішення восьмої сесії 
Пирятинської міської ради 
сьомого скликання 

                                                                       29 березня 2016 року № 40 
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Розділ І 
 

Вступ 
 
             Програма розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України  від 29 квітня 2004 року № 558 „Про затвердження порядку 
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги“. 
 

Розділ 2 
 

Оцінка поточної ситуації 
 

                Соціальний захист  населення – одна з головних функцій держави, яка 
здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних, хворих 
людей, пенсіонерів, безробітних, малозабезпечених. 
       Підтримка державою найвразливіших верств населення – основний напрям 
подолання бідності. Завдання органів влади полягає в тому, щоб турбуватись 
про найбільш соціально-незахищених верств населення, наближення рівня 
соціальних гарантій до прожиткового мінімуму. 
       У районі  кожен 3 громадянин  -   людина похилого віку, а кожен – десятий 
– інвалід. Усі вони потребують постійної уваги і підтримки з боку держави, 
місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. 
      Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.04 року № 558 „Про 
затвердження  Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги“ передбачено виплата компенсації непрацюючим 
фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам, які не 
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Відповідно 
до цієї Постанови кошти для здійснення таких виплат передбачаються у складі 
видатків місцевих бюджетів. 
 

Розділ 3 
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована  

програма  
 

         Щомісячна компенсація призначається непрацюючим фізичним особам, 
які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними 
службами), потрібен постійний догляд та обслуговування з боку держави, що 
поліпшить їхній життєвий стан. Щодо вирішення даного питання необхідні 
кошти для догляду та обслуговування даної верстви населення.  

 
 



Розділ 4 
 

Мета програми 
 
     Основна мета програми – забезпечення виплати компенсації фізичним 
особам, які здійснюють догляд за інвалідами та пенсіонерами (постанова 
Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 2004 року № 558 „Про затвердження 
порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги“). 

 
             

Розділ 5 
 

Обґрунтування шляхів способів і  розв’язання проблеми  
 
 

 Реалізація  заходів  програми   дасть  змогу: 
   -   організувати  виконання  Закону України „Про  соціальні  послуги“ статею 
5 цього  Закону  визначено, що  фінансування  надання  соціальних  послуг  
здійснюється за  рахунок  коштів  місцевих   бюджетів; 
- надавати  матеріальну  підтримку  особам які не здатні до 
самообслуговування  і потребують постійної сторонньої допомоги, які  гостро  
цього  потребують (у  зв’язку   з  хворобою,  скрутним  матеріальним  
становищем  та  інше); 
- забезпечення  ефективного  використання  коштів міського  бюджету,  
передбачених  на  виконання  програми  соціального  захисту осіб, які не здатні 
до самообслуговування  і потребують постійної сторонньої допомоги.  
 

Розділ 6 
 

Обсяги та джерела фінансування програми 
 

         Загальний обсяг фінансування програми становить 6200,00 грн. за  
рахунок  коштів  міського  бюджету. 
 

Розділ 7 
 

Строки та етапи виконання програми 
 

        Термін реалізації програми – 2016 рік.  
 
 



Розділ 8 
 

Перелік завдань і заходів на впровадження програми:  
        
        1. Сприяти у виділенні коштів із міського бюджету для фізичних осіб, які 

надають соціальні послуги громадянам, що потребують сторонньої допомоги, 
для  забезпечення постійного догляду за даною верствою населення. 

2. Призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим 
фізичним особам, які надають соціальні послуги  громадянам похилого віку, 
інвалідам, хворим, які не здатні  до самообслуговування і потребують постійної 
сторонньої допомоги. 

 
 

Розділ 9 
 

Результативні показники реалізації головних цілей програми  
 

           Реалізація програми надасть змогу призначати компенсацію         
непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування  і потребують постійної сторонньої допомоги. У разі 
виділення коштів з міського бюджету згідно доданого списку, 4 громадянина м. 
Пирятина отримають компенсаційну виплату виходячи з прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність  (7 -15%).  
 

Розділ 10 
 

Організація виконання, здійснення контролю за виконанням 
програми 

 
           Організація виконання, здійснення контролю за реалізацією програми 
покладається на Пирятинську міську раду, управління праці та соціального 
захисту населення райдержадміністрації.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток 1 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 
 

ПАСПОРТ 
міської цільової Програми 

надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих 
обставинах і потребують сторонньої допомоги на 2016 рік 

 
1. Ініціатор:  Пирятинська районна державна адміністрація.  
2. Розпорядження міського голови   від  18 березня 2016 року № 18                                         
3. Розробник програми -   управління праці та соціального захисту 

населення районної державної адміністрації. 
4. Відповідальний виконавець програми – управління праці та соціального 

захисту населення, Пирятинська міська рада.  
5. Учасники програми: 

Пирятинська міська рада, громадяни, які надають соціальні послуги. 
6. Термін реалізації програми:  2016 рік.  
7. Міський  бюджет. 
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми  

- кошти міського бюджету  - 6200,00 грн. 
 
 
 

Додаток 2 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 
                                                           

Ресурсне  забезпечення міської цільової Програми 
надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги на 2016 рік 
 
Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання програми 

           Етапи  виконання програми Усього 
витрат на 
виконання 
програми 

                             І   ІІ       ІІІ 
2016 рік 20___рік 20___рік 20__ 

20___рр 
20___ 
20____рр 

Обсяг ресурсів, усього, 
У тому числі: 

6200,00 - - - - 6200,00 

Місцевий бюджет - - - - - - 
Районні, міські ( міст 
обласного 
підпорядкування) 
бюджети 

- - - - - - 

Бюджети сіл, селищ, 
міст районного 
підпорядкування 

6200,00 - - - - 6200,00 

Кошти небюджетних 
джерел 

- - - - -  

 



Додаток 3 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 
 

    Напрями   діяльності  та заходи цільової програми 
надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги на 2016 рік 
 

№ 
 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік 
заходів 

програми 

Строк 
виконан

ня 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансуван 

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван 
ня, грн 

Очікував 
ний 

результат 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Виплата 
допомоги 

 

2016 рік 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пирятинська 
міська рада 
управління 
праці та 
соціального 
захисту 
населення 
районної 
державної 
адміністрації 
 

міський 
бюджет  

 
    
 
 
 
 
 

6200,00 Надання 
компенсаційн
их виплат на 
100 % 

 
ВСЬОГО                                                                                          6200,00 грн. 
 
 
 
 
Секретар міської ради       Т.Г. Чайка 


