
 

                                                                                   

  

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять другої сесії сьомого скликання 

 

 

22 грудня 2017 року № 330 
 

 

Про затвердження Програми покращення якості соціального обслуговування 

найбільш вразливих верств населення міської об’єднаної територіальної 

громади у 2018 році 

 

 

Відповідно до статті 26 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 лист управління соціального захисту населення 

Пирятинської районної державної адміністрації від 23.11.2017 № 01-37/294, 

висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
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Розділ І. Вступ 

 

Нормативно базою розроблення Програми є Закони України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, „Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні“, „Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“, 

„Про соціальний захист дітей війни“, „Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні“, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“, „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми“, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям“, „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам“, „Про соціальні послуги“ та  Постанови Кабінету Міністрів України від                

5 квітня 2014 року „Про посилення соціального  захисту населення в умовах 

підвищення цін і тарифів на комунальні послуги“.     

Відповідно до їх положень одним із основних завдань місцевої влади є 

забезпечення реалізації державної соціальної політики на території об’єднаної 

територіальної громади, здійснення ефективної адресної допомоги найбільш 

вразливим верствам населення, підтримка кожної сім’ї, що потребує допомоги. 

Рівень якості соціальних послуг для населення України в значній кількості 

випадків залишається незадовільним через недостатній рівень розвитку 

інфраструктури ринку соціальних послуг, відсутність належного державного 

фінансування відповідних проектів. Державна політика регулювання якості 

соціальних послуг переважно реалізується через удосконалення нормативно-правової 

бази,  запровадження стратегічного підходу при плануванні державних видатків на 

соціальні послуги. Однак всі чинники разом ще не забезпечують належного рівня 

якості соціальних послуг. Крім того, значна кількість мешканців ОТГ, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, не мають доступу до деяких соціальних послуг. 

Розділ 2. Оцінка поточної ситуації 

Діяльність управління соціального захисту населення Пирятинської 

райдержадміністрації направлена на реалізацію державної соціальної політики в 

районі, об’єднаній територіальній громаді, удосконалення методів роботи, 

спрямованих на підвищення рівня доходів, соціальний захист та обслуговування 

різних верств населення. 

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації надаються 

28 видів пільг та компенсацій, призначаються та виплачуються 16 видів державних 

соціальних допомог. Призначення допомоги проводиться за Єдиною технологією 

прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги. 

З питань призначення та виплати допомог, субсидій, компенсацій відвідувачі 

звертаються в сектор прийому громадян (з одним пакетом документів), прийом в 

якому проводиться щоденно без обідньої перерви. Заявникам надана можливість 

попереднього запису на прийом. 

На кожного отримувача державної соціальної допомоги формується особова 

справа, яка направляється до Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних 

виплат у Полтавській області, для подальшої виплати. Станом на 01.11.2017 на обліку 

в управлінні перебуває 16945 отримувачів всіх державних соціальних допомог, із них 

12355 – мешканці об’єднаної територіальної громади. 



Як один із видів адресної соціальної допомоги, надання житлових субсидій 

забезпечує соціальний захист малозабезпечених родин у разі підвищення цін і 

тарифів на житлово-комунальні послуги. У опалюваний період 2017-2018 року за 

призначенням субсидії звернулося 7380 сімей ОТГ, з них призначено субсидії 5112 

сім’ям, субсидію на тверде паливо готівкою призначено 173 сім’ям. 

Особлива увага приділяється соціальному захисту вимушених переселенців зі 

сходу України та АР Крим. Так, Урядом прийнято ряд постанов стосовно обліку осіб, 

які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, та надання їм адресної грошової допомоги. Станом на 

01.11.2017 до управління соціального захисту населення райдержадміністрації  

звернулося 249 таких осіб, або 135 сімей. Допомогу призначено 78 сім’ям, які 

тимчасово проживають на території ОТГ. Один раз у шість місяців проводиться 

перевірка фактичного місця проживання тимчасово переміщених осіб.  

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків (ЄДАРП) 

зареєстровано 10419 громадян, із них 5378 осіб проживають на території ОТГ. 

Законом України від 28.12.2014 № 76- VII „Про внесення змін та визначення такими, 

що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ установлено, що з 

01.07.2015 пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного 

доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує 

величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. Відповідно до цього Закону перерахунку  

підлягають 1536 громадян пільгових категорій. Для підтримки в актуальному стані 

ЄДАРП та обміну інформацією з підприємствами – надавачами послуг необхідний 

якісний постійний доступ до мережі Інтернет. Це надасть змогу оперативно 

призначати державні соціальні допомоги, пільги та компенсації, підтримувати в 

актуальному стані Центральний банк інвалідів (ЦБІ), через який здійснюються 

замовлення засобів реабілітації для інвалідів та дітей – інвалідів. В Пирятинському 

районі налічується 2150 інвалідів (в тому числі по Пирятинській міській ОТГ            

1149 осіб), із них 116 дітей-інвалідів (74 з них проживають на території Пирятинської 

міської ОТГ). 

 

Розділ 3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

  

Для здійснення якісного обслуговування малозабезпечених громадян та 

громадян пільгових категорій, сімей з дітьми необхідно підтримувати безперебійне 

функціонування установи, що можливе за наявності належної матеріально-технічної 

бази. Проте у 2018 році фінансування діяльності управління соціального захисту з 

державного бюджету є дуже обмеженим, що унеможливлює своєчасну оплату за 

користування зв’язком, Інтернетом, поштою, електронними базами даних, 

ком’ютерними програмами, через які здійснюються виплати допомог, своєчасне 

призначення та відправка особових справ на виплатний центр, опрацювання та 

призначення субсидій. Наслідками цього може стати зниження оперативності надання 

соціальних послуг, а у подальшому і якості, тобто перехід на обслуговування без 

використання сучасних засобів зв’язку. З метою недопущення такого варіанту подій 

розроблена дана Програма. 

 

 

 



Розділ 4. Мета Програми 

Метою Програми є покращення якості обслуговування громадян, зокрема 

малозабезпечених громадян, громадян пільгових категорій, сімей з дітьми. 

 

Розділ 5. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

 

Вирішити проблему неможливо за рахунок не бюджетних джерел 

фінансування, адже це може мати ознаки корупції. 

Фінансування за рахунок державного бюджету дуже обмежено, що не дає 

можливості забезпечити належну якість соціальних послуг. 

Для недопущення соціальної невдоволеності, забезпечення своєчасності і 

якості призначення державних соціальних гарантій єдиним альтернативним способом 

залишається залучення коштів бюджетів нижчого рівня, зокрема, районного бюджету, 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади, бюджету сільських рад  

програмно-цільовим методом. 

 

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Загальний обсяг фінансування Програми становить  72600,00 грн., у тому числі 

за рахунок бюджету міської об’єднаної територіальної громади –72600,00 грн. 

 

Розділ 7. Строки та етапи виконання Програми 

 

Термін реалізації Програми – 2018 рік. 

 

Розділ 8. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми  

 

№ п/п Завдання Заходи 

1 Покращення якості 

надання соціальних 

послуг управлінням 

соціального захисту 

райдержадміністрації, 

шляхом: 

1) своєчасне придбання бланків заяв для 

призначення різних видів державних соціальних 

допомог за єдиною заявою; 

2) підвищення оперативності призначення 

соціальної допомоги  шляхом оплати послуг 

Укрпошти за пересилку до Центру по 

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у 

Полтавській області особових справ отримувачів  

всіх видів державних соціальних допомог; 

3) придбання офісного та газетного паперу, папок- 

швидкозшивачів для формування особових справ 

отримувачів житлово – комунальних послуг та 

друку повідомлень про результат призначеної 

субсидії. 

4) придбання тонеру для заправки катриджів, 

стрічок фарбувальних; 

5) виплата надбавки за виконання особливо 

важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу 

працівникам, які виконують функції з надання 

різних видів соціальної допомоги. 



Розділ 9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми  

 

Реалізація Програми забезпечить реалізацію державної соціальної політики на 

території об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення, 

підвищить ефективність та оперативність отримання всіх державних соціальних 

стандартів. 

В результаті виконання Програми передбачається досягнення певного 

соціального ефекту, а саме: надання якісних соціальних послуг не менш ніж восьми 

тисячам заявників та забезпечення фінансовим ресурсом стимулюючих виплат 

працівникам управління соціального захисту населення Пирятинської районної 

державної адміністрації.  

 

Розділ 10. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням 

Програми 

 

Безпосереднє виконання Програми покладається на управління соціального 

захисту населення Пирятинської райдержадміністрації. 

Контроль за реалізацією Програми покладається на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. та постійну комісію 

міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, охорони здоров’я 

та соціального захисту (Горбачов О.В.).  

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення  

Пирятинської райдержадміністрації В.В.Гудзь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Програми покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення міської 

об’єднаної територіальної громади у 2018 році     

   

1. Ініціатор: управління соціального захисту населення Пирятинської районної 

державної адміністрації.  

2. Розпорядження міського голови  від  12.12.2017 № 196 

3. Розробник Програми - управління соціального захисту населення Пирятинської 

районної державної адміністрації, м. Пирятин, вул. Ярмаркова, 41 

4. Співрозробник Програми – відділ економічного прогнозування виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради. 

5. Відповідальний виконавець Програми – управління соціального захисту населення 

Пирятинської районної державної адміністрації (Гудзь Володимир Володимирович, 

тел. 2-04-62), фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.) 

6. Учасники Програми:  

управління соціального захисту населення Пирятинської районної державної 

адміністраії\ 

7. Термін реалізації Програми: 2018 рік.  

8. Місцеві бюджети району, які беруть участь у виконанні Програми: 

бюджет міської об’єднаної територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми –                 

72600,00 грн, в тому числі коштів: 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 72600,00 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 Програми 

покращення  якості соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення міської 

об’єднаної територіальної громади у 2017 році 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

           Етапи  виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

                             І   ІІ       ІІІ 

2018 рік 20_ рік 20_рік 20__ 

20__рр 

20___ 

20___рр 

Обсяг ресурсів, усього, 

У тому числі: 

72600,00 - - - - 72600,00 

Місцевий бюджет - - - - - - 

Районні, міські (міст 

обласного підпорядкування) 

бюджети 

- - - - - - 

Бюджет міської ОТГ 72600,00 - - - - 72600,00 

Бюджети сіл, селищ -     - 

Інші джерела - - - - - - 



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 

Програми покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення  

міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році 

 
№ п/п Назва напряму 

діяльності      

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги  

фінансування, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1 Своєчасне, 

якісне  

отримання 

компенсацій, 

державних 

соціальних 

виплат, пільг  

заявниками 

1) придбання бланків заяв для призначення 

різних видів державних соціальних допомог 

за єдиною заявою 

2) оплата послуг Укрпошти за пересилку до 

Центру по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат у Полтавській області 

особових справ отримувачів  всіх видів 

державних соціальних допомог 

3) придбання тонеру для заправки катриджів 

Стрічок фарбувальних 

4) придбання: 

150 пачок газетного паперу 

30 пачок офісного паперу 

500 папок швидкозшивачів 

для формування особових справ отримувачів 

житлово  – комунальних послуг та друку 

повідомлень про результат призначеної 

субсидії. 

5) виплата надбавки за виконання особливо 

важливої роботи у розмірі 50% посадового 

окладу працівникам, які виконують функції з 

надання різних видів соціальної допомоги 

2018 Управління  

соціального 

захисту 

населення 

райдержадмініс

трації 

 

Кошти 

бюджету  

міської  

ОТГ 

 

 

5,0 

 

 

3,0 

 

 

 

 

4,3 

 

 

6,3 

3,0 

1,0 

 

 

 

 

50,0 

Охопити якісним 

обслуговуванням 

до 13 тисяч 

заявників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            Всього                                                                                                                                                           72,6 



Додаток 4  

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   

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації _______02_________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету ____0219800, 0219770________________________ 

Код КЕКВ ____2620 ______________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідаль 

ний за 

проведення 

заходу  

Затверджено  

на 2017  рік 

В тому числі по місяцях 

    Всього В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Соціальні 

заходи 

Рішення  

32-ї сесії  

міської  

ради 

сьомого 

скликання  

від 

22.12.2017 

№ 330 

Виконком  

міської  ради 

72,6 

 

72,6 

 

  

1
1
,3

 

1
1
,3

 

1
0
,0

 

1
0
,0

 

   

1
0
,0

 

1
0
,0

 

1
0
,0

 

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Начальник 

відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради Н.М. Троян 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 
 

22 грудня 2017 року  

 


