
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесят третьої сесії сьомого скликання 

 

19 серпня 2020 року № 334 

 

Про внесення змін та доповнень до  

Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення  

населення на 2020 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят 

дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня    

2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування 

програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“, враховуючи звернення гр.Кійка В.Г        

від 17.06.2020 № К-02-55/54, службовий лист головного спеціаліста з 

соціальних питань виконкому міської ради від 15.07.2020 № 2567/02-35, 

службовий лист начальника управління економіки виконкому міської ради     

від 13.08.2020 № 2736/02-35 та висновки постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до підпункту 1.1 пункту 1 рішення 

шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання                       

від 23 грудня 2019 року № 504 „Про затвердження Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

2. Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят четвертої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року               

№ 504 „Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2020 рік“, доповнивши його підпунктом 

1.7. наступного змісту: 

„1.7. Надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сімʼям, 

які виховують 5 та більше неповнолітніх дітей, для вирішення соціально-

побутових проблем (придбання будівельних матеріалів), що додається“. 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2020 рік 

 

Прошу на сімдесят третій сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання, яка відбудеться в серпні місяці 2020 року, затвердити запропоновані 

зміни, а саме: 

1. В зв’язку з потребою в наданні матеріальної допомоги багатодітним 

сімʼям, які виховують 5 та більше неповнолітніх дітей, для вирішення 

соціально-побутових проблем (придбання будівельних матеріалів), прошу 

внести доповнення до розділу 1 додатку 3, включивши підпункт 1.14. „ Надання 

одноразової матеріальної допомоги багатодітним сімʼям, які виховують 5 та 

більше неповнолітніх дітей, для вирішення соціально-побутових проблем 

(придбання будівельних матеріалів)“. 

2. Вищезазначені зміни викласти у наступній редакції: 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів програми Затверджено 

по діючій 

Програмі 

 

Проєкт змін 

до 

програми 

Пропонується 

для включення 

до Програми та 

фінансування 

Розділ 1 

1.14

. 

Надання одноразової матеріальної  допомоги  

багатодітним сімʼям, які виховують 5 та більше 

неповнолітніх дітей, для вирішення соціально-

побутових проблем (придбання будівельних 

матеріалів) 

0 +60,0 60,0 

 Всього по Розділу 1 893,390 +60,0 953,390 

 Розділ 6 

6.3 Відшкодування вартості медикаментів для 

забезпечення категорій хворих відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України „Про 

впорядкування безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 

у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань“ від 17.08.1998 № 1303 

30,0 +30,0 60,0 

6.7 Ліки для невідкладної допомоги (дібазол, 

аміназин, магнезія, димедрол, противірусні 

препарати, шприци, вата, системи для 

крапельниць тощо) для: 

-Калиновомостівського ФАПу  

-Олександрівського ФАПу 

0 

 

 

 

 

0 

+10,0 

В т.ч. 

 

 

+5,0 

+5,0 

10,0 

В т.ч. 

 

 

5,0 

5,0 

 Всього по Розділу 6 389,139 +40,0 429,139 

 Всього по Комплексній програмі 1790,739 +100,0 1890,739 

 

 3. У зв’язку з внесеними змінами та доповненнями до розділу 1 додатку 3, 

викладеними вище, є необхідність доповнити рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 504 

„Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2020 рік“ підпунктом 1.7. наступного змісту:        



„1.7. Надання одноразової матеріальної допомоги  багатодітним сімʼям, які 

виховують 5 та більше неповнолітніх дітей, для вирішення соціально-

побутових проблем (придбання будівельних матеріалів), що додається“. 

 Комплексна програма потребує додаткового фінансування в сумі 100,0 

тис.грн. 

Загальний обсяг після змін складатиме 1890,739 тис.грн. 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з соціальних питань 

виконкому міської ради  А.В.Колос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сімдесят третьої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

19 серпня 2020 року № 334 

 

 
 

 

 
 

 

м.Пирятин – 2020 



З М І С Т 

 
1. Вступ  

  

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма 

  

3. Мета програми 

  

4. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблем 

  

5. Обсяги,  джерела фінансування  та строки реалізації програми 

  

6. Перелік завдань і заходів програми 

  

7. Результативні показники реалізації програми 

  

8. Координація та контроль за ходом виконання програми 

  

9. Додатки 

 Додаток 1 

 Додаток 2 

 Додаток 3 

 Додаток 4 

 Додаток 5 

 Додаток 6 

 Додаток 7 

 

 



1. ВСТУП 

 

Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення на 

2020 рік (далі – Програма), розроблена відповідно до: Бюджетного кодексу 

України зі змінами, законів України „Про Державний бюджет України на 2020 

рік“, „Про місцеве самоврядування в Україні“; „Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні“, „Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям“, ,,Про соціальні послуги“, „Про статус ветеранів 

війти, гарантії їх соціального захисту“, Сімейного кодексу України, постанов 

Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася поховати померлого“ від 31.01.2007 № 99,                           

„Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань“(зі змінами) від 17.08.1998 № 1303,                    

„Про запровадження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з 

інвалідністю технічними та іншими засобами“ (зі змінами) від 03.12.2009                   

№ 1301, „Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на 

рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними 

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання“ від 

31.03.2015 № 160, „Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження 

державного регулювання цін на препарати інсуліну“ від 05.03.2014 № 73 (зі 

змінами), наказу Міністерства охорони здоров’я України „ Про затвердження 

реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 

01 серпня 2019 року“ від 02.10.2019 № 2002. 

Програма визначає мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері 

соціального захисту та соціального забезпечення населення, виходячи із 

реальної ситуації в соціально-економічної сфері, з урахуванням пропозицій 

представників управління соціального захисту населення Пирятинської 

районної державної адміністрації, головного спеціаліста із соціальних питань 

виконкому міської ради, Пирятинської районної організації ветеранів, 

Пирятинської районної громадської організації „Союз Чорнобиль України“,     

КП „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради, Пирятинської районної організації ветеранів, 

Пирятинської районної організації ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), Пирятинського районного військового комісаріату, наявних 

матеріально-технічних, трудових, сировинних ресурсів та фінансових 

можливостей громади. Програма визначає необхідні зміни у підходах громади 

до підтримки вразливих категорій населення, зокрема надання їм додаткових 

соціальних гарантій, забезпечення якісними медичними послугами та 

розрахована на 2020 рік. 

Програма розроблена головним спеціалістом з соціальних питань 

виконкому Пирятинської міської ради відповідно до Порядку розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, 

затвердженого рішенням шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради 



сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237. Підставою для розробки 

Програми є розпорядження міського голови від 15.11.2019 № 215.  

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину 

гарантований Конституцією України. Соціальний захист є сьогодні основним 

завданням соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій 

людини стосовно рівня і якості життя. Об’єкти соціального захисту – це особа, 

сім’я, їхній добробут.  

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. 

З метою відновлення соціальної справедливості необхідно підвищити 

соціальні стандарти та гарантії для підтримки людей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, та створити умови для того, щоб кожна людина могла 

самостійно формувати стабільні, благополучні соціальні позиції для себе і своєї 

сім’ї. Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на 

продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального 

доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища багатьох 

мешканців міста, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.  

Залишається гострою проблема недостатнього рівня забезпечення 

соціального захисту учасників бойових дій на території інших держав, інвалідів 

війни, малозабезпечених сімей, осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, 

внутрішньо переміщених сімей, членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, які потребують соціальної підтримки. 

На території Пирятинської міської ОТГ проживають: 148 

малозабезпечених сімей; 8 членів сімей загиблих в період бойових дій та дій, 

прирівняних до таких; 343 особи, які потерпіли внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 1147 осіб з інвалідністю, незалежно від групи та причини 

інвалідності; 151 учасник антитерористичної операції, 137 внутрішньо 

переміщених сімей, 90 дітей з інвалідністю, 133 багатодітні сім’ї. 

Станом на 01.10.2019 року на обліку в управлінні соціального захисту 

населення Пирятинської РДА перебуває 11005 отримувачів всіх державних 

соціальних допомог. У опалюваний період 2019-2020 років за призначенням 

субсидії звернулося 6783 сімей ОТГ, з них субсидію на тверде паливо готівкою 

призначено 238 сім’ям.  

Особлива увага приділяється соціальному захисту вимушених 

переселенців зі сходу України та АР Крим. Урядом прийнято ряд постанов 



стосовно обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції та надання їм 

адресної допомоги. Станом на 01.10.2019 року до управління соціального 

захисту населення  райдержадміністрації звернулося 253 таких вимушено 

переміщених 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 9111 громадян, які проживають на території Пирятинського 

району, із них 4883 особи проживають на території ОТГ. Законом України „Про 

внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України“ від 28.12.2014 № 76-VII 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 2905 особи пільгових категорій громадян. 

Стан здоров’я населення України постійно погіршується через 

незадовільні умови життя, праці та навколишнього середовища. Тривалість 

життя в Україні набагато нижча, ніж в європейських країнах. Пирятинська ОТГ 

не є виключенням в цьому питанні. Протягом останніх років вирішено ряд 

завдань спрямованих на забезпечення прав громадян на якісну та доступну 

медицину, створено умови для формування здорового способу життя, 

покращення доступності жителів громади до кваліфікованої лікарської 

допомоги. Однак залишається невирішеним недостатнє фінансування щодо 

безоплатного та пільгового відпуску лікарськими засобами у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення ОТГ та категорій 

захворювань.  

На сьогоднішній день спостерігаються дуже великі труднощі у 

забезпеченні хворих з орфанними захворюваннями в Україні медикаментами.  

Забезпечення хворих на орфанні захворювання сучасними ефективними 

препаратами позитивно вплине на якість життя, зменшить частоту загострень. 

Ефективність лікування хворих залежить від своєчасного і безперервного 

введення потрібних препаратів, постійного моніторингу за станом здоров’я.  

Цукровий діабет є одним з найпоширеніших ендокринних захворювань. 

На території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади станом 

на 01.06.2020 проживає інсулінозалежних хворих на цукровий діабет - 109 

громадян. Найбільшу загрозу становлять судинні ускладнення цукрового 

діабету, насамперед, з боку нирок і очей, а у хворих старших вікових груп - 

збільшення частоти судинних катастроф (інфаркти, інсульти, розвиток гангрени 

ніг з необхідністю ампутації). Ці ускладнення є основною причиною 

збільшення інвалідності та смертності наших громадян. 

 

 

 



3. Мета Програми 

 

Забезпечення реалізації пільговими категоріями населення права на 

передбачені законодавством пільги, підвищення рівня та якості життя, 

посилення соціального захисту населення, сприяння у розв’язанні проблем 

побутового характеру людей похилого віку та інвалідів, надання матеріальної 

допомоги для відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин-

пожежа, затоплення, буревій в житлових будинках та квартирах.  

Забезпечення жителів Пирятинської міської ОТГ якісними, доступними 

послугами первинної медико-санітарної допомоги, безоплатним відпуском 

лікарських засобів та підвищення рівня медичної допомоги хворим з 

орфанними захворюваннями. 

Збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий 

діабет шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної 

допомоги, адаптації їх у суспільстві. 

 

  

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

Реалізація Програми дасть змогу вирішити наступні завдання: 

формування комплексної системи соціального захисту громадян, які 

потребують соціальної підтримки;  

удосконалення системи надання соціальної допомоги та соціальних 

послуг найбільш вразливим верствам населення, покращення якості 

обслуговування громадян, посилення адресної спрямованості;  

підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких 

має соціальне спрямування; 

підвищення ефективності надання первинної медико-санітарної допомоги 

та сприянню подоланню несприятливих демографічних тенденцій;  

проведення постійної фармакотерапії хворим з орфанними 

захворюваннями; 

запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет,  

ускладнень, інвалідності або смертності. 

Програма буде реалізована шляхом виконання заходів соціального 

захисту та соціального забезпечення населення в 2020 році відповідними 

виконавцями. Управління соціального захисту населення діє згідно з 

Положенням про управління та здійснює прийом, призначення всіх видів 

державних допомог, субсидій, ведення державного автоматизованого реєстру 

пільговиків, наповнення центрального банку осіб з інвалідністю. У зв’язку з 

недостатнім фінансуванням з державного бюджету на утримання управління та 

виконання повноважень необхідне додаткове фінансування з місцевих 

бюджетів. 

 

 

 



5. Обсяги та джерела фінансування, строки та  

етапи виконання Програми 

 

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить                

1880,739 тис.грн., в тому числі з бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади – 1880,739 тис.грн. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок бюджету 

міської ОТГ, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Обсяг бюджетних призначень, спрямованих на соціальний захист та 

соціальне забезпечення населення, визначається у видатковій частині бюджету 

міської ОТГ відповідно до Програми. 

Виконання заходів Програми передбачається у 2020 році. 

 

6. Перелік завдань і заходів Програми 
 

№ 

з/п 

Назва напрямку діяльності 

(пріоритетні завдання 

№ 

з/п 

Перелік заходів Програми 

1 2 3 4 

1. Посилення соціального захисту 

населення 

1.1. Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування 

хворим жителям міської об’єднаної територіальної громади 

1.2. Надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим 

жителям міської об’єднаної територіальної громади, які не 

досягли пенсійного віку 

1.3. Надання пільг інвалідам по зору І групи 

1.4. Грошова допомога на оплату додаткової 50% пільги для 

оплати за житлово-комунальні послуги  члену сім’ї загиблого 

воїна-інтернаціоналіста Дудзинській З.І. з урахуванням 

державних пільг 50% 

1.5. Надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування 

збитків внаслідок непередбачуваних обставин - пожежа, 

затоплення, буревій в житлових будинках та квартирах 

1.6. Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян у приміському (міському) автотранспорті 

загального користування у Пирятинській об’єднаній 

територіальній громад 

1.7. Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян, які проживають на території 

Пирятинської об’єднаної територіальної громади, у 

приміському залізничному транспорті загального 

користування 

1.8. Відшкодування компенсації за послуги зв’язку, надані 

окремим пільговим категоріям громадян, які проживають на 

території Пирятинської об’єднаної територіальної громади 

1.9. Щомісячна компенсація непрацюючим фізичним особам, які 

постійно надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, інвалідам, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої 

допомоги (3 особи) 

1.10. Проходження 2-х курсів реабілітації 16 дітей з інвалідністю, 

які проживають на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

1.11. Підвіз дітей до реабілітаційного закладу протягом 2-х курсу 

реабілітації 16 дітей з інвалідністю, які проживають на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади 

1.12. Надання допомоги особам з інвалідність з дитинства у 

придбанні технічних засобів 



 1.13. Надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади 

в особливих випадках   

 1.14. Надання одноразової матеріальної  допомоги  багатодітним 

сімʼям, які виховують 5 та більше неповнолітніх дітей, для 

вирішення соціально-побутових проблем (придбання 

будівельних матеріалів) 

2. Соціальний захист 

військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, 

учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних 

сил та членів їх сімей, які 

проживають на території 

населених пунктів 

Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної 

громади 

2.1. Надання матеріальної допомоги членам сімей 

військовослужбовців, призваних на військову службу 

райвійськкоматом та військовослужбовців, які несуть службу 

в зоні антитерористичної операції, операції об’єднаних сил за 

контрактом для оплати за надані житлово–комунальні послуги 

2.2. Надання щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого 

учасника АТО Аранчію М.О. в розмірі прожиткового 

мінімуму 

2.3. Надання матеріальної цільової допомоги на лікування 

учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних 

сил, які отримали поранення під час несення служби 

2.4. Надання щоквартальної матеріальної допомоги для оплати за 

житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції 

2.5. Надання щоквартальної матеріальної допомоги для оплати за 

житлово-комунальні послуги сім’ям померлих учасників 

антитерористичної операції в 2015-2018 

2.6. Надання одноразової матеріальної допомоги 

військовослужбовцям на оздоровлення, що отримали 

поранення під час виконання обов’язку в зоні проведення 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил в 2019-

2020 ( в розмірі 4,0 тис.грн.) 

2.7. Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання 

непрацюючих учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил, які не досягли пенсійного віку (в розмірі 3,0 

тис.грн.) 

2.8. Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил та членів їх сімей картками зі 

знижками на товари та послуги 

2.9. Привітання учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил до державних свят та знаменних дат. 

Вшанування пам’яті учасників антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил 

2.10. Соціальна підтримка на поховання учасників 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил 

(домовина, вінок, стрічка) 

2.11. Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування в 

стаціонарних відділеннях учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих 

учасників АТО, ООС та учасників бойових дій, які брали 

участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності 

військ на території Афганістану, інших держав та особам з 

інвалідністю з їх числа 

2.12. Надання одноразової матеріальної допомоги на пільгове зубне 

протезування ветеранам війни, учасникам бойових дій та 

особам з інвалідністю з їх числа 

2.13. Забезпечення санаторно-курортного оздоровлення членів 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, а саме: 

Конопльової Г.М., Конопльова О.А., Курочки С.В. 

2.14. Надання одноразової матеріальної допомоги на поліпшення 

житлових умов (поточний ремонт жилих будинків і квартир та 

капітальний ремонт власних жилих будинків) сімʼям загиблих 

учасників антитерористичної операції  

3. Покращення якості соціального 

обслуговування найбільш 

вразливих верств населення 

3.1. Придбання бланків заяв для призначення різних видів 

державних соціальних допомог за єдиною заявою 

3.2. Оплата послуг Укрпошти за пересилку до Центру по 



об’єднаної територіальної 

громади 

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській 

області особових справ отримувачів  всіх видів державних 

соціальних допомог 

3.3. Придбання тонеру для заправки картриджів.  

Стрічок фарбувальних 

3.4. Придбання: 70 пачок газетного паперу; 75 пачок офісного 

паперу; 200 папок швидкозшивачів, для формування особових 

справ отримувачів всіх видів ДСД 

„Чорнобильці серед нас, з нами 

в житті та пам’яті“ 

3.5. Організувати зустрічі керівництва та громадськості  з 

ліквідаторами, вдовами, особами, постраждалими внаслідок 

аварії на ЧАЕС 

3.6. Нагородити цінними подарунка ми активістів громадського 

руху ,,Союз Чорнобиль України’’ учасників ліквідації аварії на 

ЧАЕС 

4. Всебічний захист соціально-

економічних прав ветеранів 

війни, праці, військової 

служби, пенсіонерів, інвалідів 

4.1. Участь у святах з нагоди 75-ї річниці Великої Перемоги 

4.2. Участь в організації та проведенні з учнями шкіл гри „Джура“ 

(1-7 класи) 

4.3. Участь у святкуванні Дня міста і Дня визволення міста 

4.4. Відзначення Дня партизанської слави 

4.5. Екскурсія для переможців конкурсів (учні шкіл) 

4.6. Участь в урочистостях до Дня визволення України, Дня 

ветерана, Дня Гідності, День волонтера 

4.7. Вітання заслужених ветеранів-ювілярів 

4.8. Ритуальні послуги на поховання 

4.9. Витрати на ЗМІ: ТРК „Пирятин“, „Пирятинські вісті“ 

5. Соціальна підтримка ветеранів 

Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) 

5.1. Вшанування пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів 

5.2. Відшкодування витрат на поховання з військовими почестями 

померлих осіб, що мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною в частині організації салютної групи 

(придбання паливно-мастильних матеріалів) 

6. Забезпечення безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських 

засобів, окремим групам 

населення та за певними 

категоріями захворювань 

6.1. Придбання ліків та спеціального харчування для хворої 

дитини Литвин С.А. (мати Литвин Ю.О.) 

6.2. Відшкодування вартості знеболюючих препаратів для 

онкохворих  

6.3. Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення 

категорій хворих відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України „Про впорядкування безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань“                   від 17.08.1998 

№ 1303 

6.4. Придбання туберкуліну для туберкулінодіагностики у дітей 

6.5. Відшкодування коштів за лікарські препарати хворим на 

нецукровий діабет  

6.6. На забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий 

діабет 

 

7. Результативні показники реалізації Програми 

 

Розв’язанню проблемних питань та досягненню цілей Програми 

сприятиме: 

охоплення заходами соціальної підтримки 60% осіб постраждалих 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 

надання близько десяти тисячам отримувачів державних соціальних 

допомог, субсидій жителям  об’єднаної територіальної громади; 

надання матеріальної допомоги на лікування 120 хворим жителям 

громади;  

на поховання 20 непрацюючим жителям міста, які не досягли пенсійного 



віку;  

надання пільг інвалідам по зору І групи 10 особам; 

допомоги для усунення наслідків пожежі 4 сім’ям;  

грошової допомоги на оплату додаткової 50% пільги для оплати за 

житлово-комунальні послуги  члену сім’ї загиблого воїна-інтернаціоналіста; 

погашення прогнозованої заборгованості підприємству – надавачу послуг 

зв’язку (ПАТ „Укртелеком“) за надані пільги у 2019 році 30 % окремих 

категорій громадян;  

надання матеріальної допомоги для оплати за надані житлово-комунальні 

послуги;  

щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника 

антитерористичної операції в розмірі прожиткового мінімуму та щоквартальна 

матеріальна допомога для оплати за житлово-комунальні послуги 6 членам 

сімей загиблих учасників антитерористичних та 3 сім’ям померлих учасників 

антитерористичної операції;  

надання 3 заявникам матеріальної цільової допомоги на лікування 

учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які отримали 

поранення під час несення служби;  

надання допомоги на поховання 2 непрацюючим учасникам 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які не досягли пенсійного 

віку; 

проходження 2 курсів реабілітації 16 дітьми з інвалідністю, які 

проживають на території ОТГ та їхнього підвозу до реабілітаційного закладу; 

надання щомісячної компенсаційної виплати у 2020 році 3-м 

непрацюючим фізичним особам, які надають соціальні послуги  громадянам 

похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні  до самообслуговування і 

потребують постійної сторонньої допомоги на території громади; 

соціальна підтримка 40 ветеранів війни, праці, військової служби, 70 

учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил;  

охоплення заходами 650 осіб відповідної категорії; військово-

патріотичного виховання 1500 учнів закладів загальної середньої освіти; 

забезпечення 100% надання амбулаторної паліативної допомоги, а саме 

медикаментозного знеболювання онкохворим в термінальних стадіях; 

поліпшення якісного амбулаторного лікування пільгових категорій 

населення, забезпечення їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 

50% в залежності від потреби хворого; 

забезпечення 4 жителів Пирятинської міської ОТГ постійної, достатньої, 

адекватної фармакотерапією; 

охоплення 2173 дітей Пирятинської міської ОТГ 

туберкулінодіагностикою; 

зменшення кількісті випадків ускладнень, зумовлених захворюванням  на 

цукровий діабет - діабетичних гангрен, важкого ступеня діабетичної 

ретинопатії, ампутацій стопи з приводу цукрового діабету. 

 

 



8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Організація виконання програмних заходів покладається на: головного 

спеціаліста із соціальних питань виконкому міської ради, управління 

соціального захисту населення Пирятинської РДА, Пирятинський міський 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Пирятинську районну 

громадську організацію „Союз Чорнобиль України“, КП „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради, 

Пирятинську районну організацію ветеранів, Пирятинську районну організацію 

ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Пирятинський районний 

військовий комісаріат, Центр надання адміністративних послуг виконкому 

міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської 

ради, фінансове управління міської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець І.С. та 

постійна комісія міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

Щорічно, у терміни, визначені Порядком розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, інформація про хід 

виконання Програми заслуховується на сесії Пирятинської міської ради. 

За необхідністю Програма може бути скорегована рішенням сесії 

Пирятинської міської ради. 

 

 

 

Головний спеціаліст з соціальних питань 

виконкому міської ради                                                           А.В.Колос 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми 
 

П А С П О Р Т 
(загальна характеристика Програми) 

Комплексна програма  соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми виконавчий комітет Пирятинської  міської  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

розпорядження  міського  голови 

від 15.11.2018 № 215 

3. Розробник програми виконком  Пирятинської  міської  ради 

4. Співрозробник програми 

 

управління соціального захисту населення 

Пирятинської РДА, Пирятинська районна громадська 

організація „Союз Чорнобиль України“, КП 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги“ Пирятинської районної ради 

5. Відповідальний виконавець програми 

 

головний спеціаліст із соціальних питань виконкому 

міської ради, Управління соціального захисту 

населення Пирятинської РДА, Пирятинський міський 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Пирятинська районна громадська організація „Союз 

Чорнобиль України“, КП „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 

районної ради, Пирятинська районна організація 

ветеранів, Пирятинська районна 

організація ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), Пирятинський районний 

військовий комісаріат, Центр надання 

адміністративних послуг, відділ бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради 

6. Учасник програми 

 

жителі, які проживають на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади 

7. Термін реалізації програми 2020  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для комплексних 

програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього,  

у тому числі : 

1890,739 тис. грн. 

9.1. коштів міської ОТГ 1890,739 тис. грн. 

 Коштів інших джерел  

 

 Додаток 2 

 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення   
Комплексної Програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік 

тис. грн. 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І ІІ ІІІ 

 2020  рік 20__ рік 20__рік   20__ - 20__р.р.  20__ - 20__р.р. 

 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
1890,739 

    
1890,739 

кошти міської ОТГ 1890,739     1890,739 

кошти не бюджетних 

джерел 

      

  



 Додаток 3 

 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи   

Комплексної Програми соціального захисту та соціального забезпечення населення  

на 2020 рік 

 
№ Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів програми 

 

 

Строк 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансува

ння 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

Розділ 1 

1.1. Посиленн

я 

соціально

го захисту 

населення  

Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

на лікування хворим 

жителям міської 

об’єднаної 

територіальної громади 

2020 рік 

 

 

Виконком   

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ 

 

200,0 Виконання   

 

 

 

1.2. Надання матеріальної 

допомоги на поховання 

непрацюючим жителям 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади, які не досягли 

пенсійного віку 

2020 рік Виконком   

міської  

ради 

Кошти   

міської 

ОТГ  

 

 

30,0 Виконання   

 

 

 

 

1.3. Надання пільг 

інвалідам по зору І 

групи 

2020 рік 

 

Виконком   

міської  

ради 

Кошти   

міської 

ОТГ 

7,2  

Виконання   

 

1.4. 
Грошова допомога на 

оплату додаткової 50% 

пільги для оплати за 

житлово-комунальні 

послуги  члену сім’ї 

загиблого воїна-

інтернаціоналіста 

Дудзинській З.І. з 

урахуванням 

державних пільг 50% 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

6,7 Виконання 

1.5. Надання матеріальної 

допомоги громадянам 

на відшкодування 

збитків внаслідок 

непередбачуваних 

обставин-пожежа, 

затоплення, буревій в 

житлових будинках та 

квартирах 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ 

70,0 Виконання 

1.6. Відшкодування 

компенсації за 

перевезення окремих 

пільгових категорій 

громадян у 

приміському 

(міському) 

автотранспорті 

загального 

користування у 

Пирятинській 

об’єднаній 

територіальній громад 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

166,5 Виконання 



1.7. Відшкодування 

компенсації за 

перевезення окремих 

пільгових категорій 

громадян, які 

проживають на 

території Пирятинської 

об’єднаної 

територіальної 

громади, у 

приміському 

залізничному 

транспорті загального 

користування 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

управлі-

ння 

соціально

го захисту 

населення 

Пирятин-

ської РДА 

 

Кошти   

міської 

ОТГ 

100,0 Виконання 

1.8. 

Відшкодування 

компенсації за послуги 

зв’язку, надані окремим 

пільговим категоріям 

громадян, які 

проживають на 

території Пирятинської 

об’єднаної 

територіальної громади 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

управлі-

ння 

соціально

го захисту 

населення 

Пирятин-

ської РДА 

 

Кошти   

міської 

ОТГ 

105,0 Виконання 

1.9. Щомісячна 

компенсація 

непрацюючим 

фізичним особам, які 

постійно надають 

соціальні послуги 

громадянам похилого 

віку, інвалідам, дітям з 

інвалідністю, хворим, 

які не здатні до 

самообслуговування і 

потребують постійної 

сторонньої допомоги (3 

особи) 

2020 рік 

 

Управлі-

ння 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

Пирятин-

ської РДА 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

7,190 Виконання 

1.10. 
Проходження 2-х 

курсів реабілітації 16 

дітей з інвалідністю, які 

проживають на 

території Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

2020 рік 

 

Управлі-

ння 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

Пирятин-

ської РДА 

Кошти   

міської 

ОТГ  

112,8 

 

Виконання 

1.11. Підвіз дітей до 

реабілітаційного 

закладу протягом 2-х 

курсів реабілітації 16 

дітей з інвалідністю, які 

проживають на 

території Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

2020 рік 

 

Управлі-

ння 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

Пирятин-

ської РДА 

Кошти   

міської 

ОТГ  

30,0 Виконання 

1.12. 
Надання допомоги 

особам з інвалідність з 

дитинства у придбанні 

технічних засобів 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

30,0 Виконання 



1.13. 
Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади в 

особливих випадках   

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

28,0 Виконання 

1.14. Надання одноразової 

матеріальної допомоги  

багатодітним сімʼям, 

які виховують 5 та 

більше неповнолітніх 

дітей, для вирішення 

соціально-побутових 

проблем (придбання 

будівельних матеріалів) 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

60,0 Виконання 

 Всього по Розділу 1    953,390  

Розділ 2 

2.1. Соціальни

й захист 

військово-

службовці

в, військо-

возобов’я-

заних, 

учасників 

антитеро-

ристичної 

операції, 

операції 

об’єднани

х сил та 

членів їх 

сімей, які 

прожива-

ють на 

території 

населених 

пунктів 

Пирятинс

ь-кої 

міської 

об’єднано

ї 

територіа-

льної 

громади 

Надання матеріальної 

допомоги членам сімей 

військовослужбовців, 

призваних на військову 

службу 

райвійськкоматом та 

військовослужбовців, 

які несуть службу в 

зоні антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил за 

контрактом для оплати 

за надані житлово–

комунальні послуги 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

5,0 Виконання 

2.2. Надання щомісячної 

матеріальної допомоги 

дитині загиблого 

учасника АТО Аранчію 

М.О. в розмірі 

прожиткового 

мінімуму 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

27,3 Виконання 

2.3. Надання  

матеріальної цільової 

допомоги на лікування 

учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил, які 

отримали поранення 

під час несення служби 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

15,0 Виконання 

2.4. Надання щоквартальної 

матеріальної допомоги 

для оплати за житлово-

комунальні послуги 

членам сімей загиблих 

учасників 

антитерористичної 

операції: 

1) Аранчій О.В. – 2,0 

тис. грн. 

2) Шляхтич О.М. – 2,0 

тис. грн. 

3) Шляхтич Н.В. – 2,0 

тис. грн. 

4) Курочка С.В. – 2,0 

тис. грн. 

5) Гуревич Л.І. – 2,0 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

56,0 Виконання 



тис. грн. 

6) Конопльова Г.М. – 

2,0 тис. грн. 

7) Бондаренко О.М. – 

2,0 тис.грн.  

2.5. Надання щокварталь-

ної матеріальної 

допомоги для оплати за 

житлово-комунальні 

послуги сім’ям 

померлих учасників 

антитерористичної 

операції в 2015-2018: 

1) Стрельцова Н.І. – 

2,0 тис.грн. 

2) Максютенко Н.І. - 

2,0 тис.грн 

3)  Малюкіна О.О.– 

2,0 тис.грн 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

24,0 Виконання 

2.6. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

військовослужбовцям 

на оздоровлення, що 

отримали поранення 

під час виконання 

обов’язку в зоні 

проведення 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил в 2019-

2020 ( в розмірі 4,0 

тис.грн.) 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

8,0 Виконання 

2.7. Надання одноразової 

матеріальної допомо-ги 

на поховання 

непрацюючих 

учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил, які не 

досягли пенсійного 

віку (в розмірі 3,0 

тис.грн.) 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

9,0 Виконання 

2.8. Соціальна підтримка 

учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил та 

членів їх сімей 

картками зі знижками 

на товари та послуги 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятин-

ський 

міський 

центр 

соціаль-

них служб 

для сім’ї, 

дітей та 

молоді 

Кошти   

міської 

ОТГ  

0,7 Виконання 

2.9. Привітання учасників 

антитерористичної 

операції , операції 

об’єднаних сил до 

державних свят та 

знаменних дат. 

Вшанування пам’яті 

учасників 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятин-

ський 

міський 

центр 

соціаль-

Кошти   

міської 

ОТГ 

17,9 Виконання 



антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил 

них служб 

для сім’ї, 

дітей та 

молоді, 

Центр  

надання  

допомоги  

учасникам 

АТО 

2.10. Соціальна підтримка на 

поховання учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил 

(домовина, вінок, 

стрічка) 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Центр  

надання  

допомоги  

учасникам 

АТО 

Кошти   

міської 

ОТГ 

2,8 Виконання 

2.11. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

на лікування в 

стаціонарних 

відділеннях учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил та 

членів сімей загиблих 

учасників АТО, ООС та 

учасників бойових дій, 

які брали участь у 

бойових діях чи 

забезпеченні бойової 

діяльності військ на 

території Афганістану, 

інших держав та 

особам з інвалідністю з 

їх числа 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Кошти   

міської 

ОТГ 

50,0 Виконання 

2.12. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

на пільгове зубне 

протезування 

ветеранам війни, 

учасникам бойових дій 

та особам з 

інвалідністю з їх числа 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Кошти   

міської 

ОТГ 

50,0 Виконання 

2.13. Забезпечення 

санаторно-курортного 

оздоровлення членів 

сімей загиблих 

учасників 

антитерористичної 

операції, а саме: 

Конопльової Г.М., 

Конопльова О.А., 

Курочки С.В. 

2020 рік Виконком  

міської  

ради, 

Пирятин-

ський 

міський 

центр 

соціаль-

них служб 

для сім’ї, 

дітей та 

молоді 

Кошти   

міської 

ОТГ 

43,0 Виконання 

2.14. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

на поліпшення 

житлових умов 

(поточний ремонт 

жилих будинків і 

квартир та капітальний 

2020 рік Виконком  

міської  

ради 

Кошти   

міської 

ОТГ 

120,0 Виконання 



ремонт власних жилих 

будинків) сімʼям 

загиблих учасників 

антитерористичної 

операції  

 Всього по Розділу 2     428,7  
Розділ 3 

3.1. Покраще-

ння якості 

соціально

го 

обслугову

-вання 

найбільш 

вразливих 

верств 

населення 

об’єднано

ї 

територіа-

льної 

громади 

Придбання бланків заяв 

для призначення різних 

видів державних 

соціальних допомог за 

єдиною заявою 

2020 рік 

 

Управлі-

ння 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

Пирятин-

ської РДА 

Кошти   

міської 

ОТГ  

7,0 Виконання 

3.2 Оплата послуг 

Укрпошти за пересилку 

до Центру по 

нарахуванню та 

здійсненню соціальних 

виплат у Полтавській 

області особових справ 

отримувачів  всіх видів 

державних соціальних 

допомог 

2020 рік 

 

Управлі-

ння 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

Пирятин-

ської РДА 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

0,9 Виконання 

3.3 Придбання тонеру для 

заправки картриджів 

Стрічок фарбувальних 

2020 рік 

 

Управлі-

ння 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

Пирятин-

ської РДА 

Кошти   

міської 

ОТГ  

5,170 Виконання 

3.4. Придбання:  

70 пачок газетного 

паперу;  

75 пачок офісного 

паперу;  

200 папок 

швидкозшивачів, для 

формування особових 

справ отримувачів всіх 

видів ДСД 

2020 рік 

 

Управлі-

ння 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

Пирятин-

ської РДА 

 

Кошти   

міської 

ОТГ  

11,5 Виконання 

3.5. „Чорноби

ль-ці 

серед нас, 

з нами в 

житті та 

пам’яті“ 

Організувати зустрічі 

керівництва та 

громадськості з 

ліквідаторами, 

вдовами, особами, 

постраждалими 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

2020 рік Управлі-

ння 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

Пирятин-

ської РДА 

Кошти   

міської 

ОТГ  

7,5 Виконання 

3.6. 
Нагородити цінними 

подарунками активістів 

громадського руху 

,,Союз Чорнобиль 

України’’ учасників 

ліквідації аварії на 

ЧАЕС 

2020 рік Управлі-

ння 

соціаль-

ного 

захисту 

населення 

Пирятин-

ської РДА 

Кошти   

міської 

ОТГ  

7,5 Виконання 

 Всього по Розділу 3    39,570  
Розділ 4 

4.1. Всебічний Участь у святах з 2020 рік Виконком  Кошти   2,6 Виконання 



захист 

соціально-

економіч-

них прав 

ветеранів 

війни, 

праці, 

військової 

служби, 

пенсіонері

в, 

інвалідів 

нагоди 75-ї річниці 

Великої Перемоги 

міської  

ради, 

Пирятин-

ський 

міський 

центр 

соціаль-

них служб 

для сім’ї, 

дітей та 

молоді 

міської 

ОТГ  

4.2. Участь в організації та 

проведенні з учнями 

шкіл гри „Джура“ (1-7 

класи) 

2020 рік Виконком  

міської  

ради 

Кошти   

міської 

ОТГ 

10,6 Виконання 

4.3. Участь у святкуванні 

Дня міста і Дня 

визволення міста 

2020 рік Виконком  

міської  

ради 

Кошти   

міської 

ОТГ  

2,8 Виконання 

4.4. Відзначення Дня 

партизанської слави 

2020 рік Виконком  

міської  

ради  

Кошти   

міської 

ОТГ  

0,3 Виконання 

4.5. Екскурсія для 

переможців конкурсів 

(учні шкіл) 

2020 рік Виконком  

міської  

ради  

Кошти   

міської 

ОТГ  

8,0 Виконання 

4.6. Участь в урочистостях 

до Дня визволення 

України, Дня ветерана, 

Дня Гідності, Дня 

волонтера 

2020 рік Виконком  

міської  

ради 

Кошти   

міської 

ОТГ 

3,2 Виконання 

4.7. Вітання заслужених 

ветеранів-ювілярів 

2020 рік Виконком  

міської  

ради  

Кошти   

міської 

ОТГ  

2,5 Виконання 

4.8. Ритуальні послуги на 

поховання 

2020 рік Виконком  

міської  

ради  

Кошти   

міської 

ОТГ  

3,0 Виконання 

4.9. Витрати на ЗМІ:  

ТРК „Пирятин“, 

„Пирятинські вісті“ 

2020 рік Виконком  

міської  

ради  

Кошти   

міської 

ОТГ  

2,0 Виконання 

 Всього по Розділу 4    35,0  

 

 
Розділ 5 

5.1. Соціальна 

підтримка 

ветеранів 

Афганіста

ну (воїнів-

інтернаціо

налістів) 

Вшанування пам’яті 

загиблих воїнів-

інтернаціоналістів 

2020 рік Виконком  

міської  

ради  

Кошти   

міської 

ОТГ  

1,9 Виконання 

5.2. Відшкодування витрат 

на поховання з 

військовими почестями 

померлих осіб, що 

мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною в 

частині організації 

салютної групи 

(придбання паливно-

мастильних матеріалів) 

2020 рік Виконком  

міської  

ради, 

Пирятин-

ський 

районний 

військо-

вий 

комісаріат 

Кошти   

міської 

ОТГ 

3,04 Виконання 

 Всього по Розділу 5    4,94  

Розділ 6 

6.1. Забезпече-

ння безоп-

латного та 

пільгового 

Придбання ліків та 

спеціального 

харчування для хворої 

дитини  

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

КП 

Кошти   

міської 

ОТГ 

36,4 Виконання 



відпуску 

лікарськи

х засобів, 

окремим 

групам 

населення 

та за 

певни-ми 

катего-

ріями 

захворю-

вань 

Литвин С.А.  

(мати Литвин Ю.О.) 

„Пиряти-

нський 

ЦПМСД“ 

6.2. Відшкодування 

вартості знеболюючих 

препаратів для 

онкохворих  

2020 рік Виконком  

міської  

ради,  

КП 

„Пиряти-

нський 

ЦПМСД“ 

Кошти   

міської 

ОТГ 

30,0 Виконання 

6.3. Відшкодування 

вартості медикаментів 

для забезпечення 

категорій хворих 

відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України „Про 

впорядкування 

безоплатного та 

пільгового відпуску 

лікарських засобів за 

рецептами лікарів у 

разі амбулаторного 

лікування окремих груп 

населення та за 

певними категоріями 

захворювань“                   

від 17.08.1998 № 1303 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради,  

КП 

„Пиряти-

нський 

ЦПМСД“ 

Кошти   

міської 

ОТГ 

60,0 Виконання 

6.4. Придбання туберкуліну 

для 

туберкулінодіагнос-

тики у дітей 

2020 рік Виконком  

міської  

ради,  

КП 

„Пиряти-

нський 

ЦПМСД“ 

Кошти   

міської 

ОТГ 

70,0 Виконання 

6.5. Відшкодування коштів 

за лікарські препарати 

хворим на нецукровий 

діабет  

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради,  

КП 

„Пиряти-

нський 

ЦПМСД“ 

Кошти   

міської 

ОТГ 

30,0 Виконання 

6.6. На забезпечення 

препаратами інсуліну 

хворих на цукровий 

діабет 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради,  

КП 

„Пиряти-

нський 

ЦПМСД“ 

Кошти   

міської 

ОТГ 

192,739 Виконання 

6.7 Ліки для невідкладної 

допомоги(дібазол, 

аміназин, 

магнезія,димедрол,прот

ивовірусні, шприци, 

вата, системи для 

капельниць, тощо) для: 

-Калиновомостівського 

ФАПу  

-Олександрівського ФАПу 

2020 рік 

 

Виконком  

міської  

ради,  

КП 

„Пиряти-

нський 

ЦПМСД“ 

Кошти   

міської 

ОТГ 

10,0 в т.ч. 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

5,0 

 

 

 Всього по Розділу 6    429,139  

 ВСЬОГО: 1890,739  

 



Додаток 4 

до Програми 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Полтавська область, Пирятинський район 

 

Код програмної класифікації  0219770, 0213033, 0219710, 0213242, 0219800, 0213192, 0213121,0210180, 0210150 

 

Рік 
Правова 

підстава 

Річний обсяг 

фінансування 

Програми 
В тому числі по місяцях, тис.грн 

Всього, 

тис.грн 
С

іч
ен

ь
 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь
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р
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Л
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Ж
о
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н
ь 

Л
и
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о
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ад
 

Г
р
у
д

ен
ь 

2020 

Рішення 

73-ї сесії 

міської ради 

від 19 серпня  

2020 року  

№ 334 

 

1890,739 
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Головний спеціаліст з соціальних питань 

виконкому міської ради  А.В.Колос 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 

 

19 серпня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

до рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

23 грудня 2019 року № 504 

(в редакції рішення 

сімдесят третьої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

19 серпня 2020 року № 334) 

 

Порядок 

надання одноразової матеріальної  допомоги  багатодітним сімʼям, які 

виховують 5 та більше неповнолітніх дітей, для вирішення соціально-

побутових проблем (придбання будівельних матеріалів) 

 

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним 

сімʼям, які виховують 5 та більше неповнолітніх дітей, для вирішення 

соціально-побутових проблем (придбання будівельних матеріалів) визначає 

механізм надання з коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

матеріальної допомоги громадянам, які проживають на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади.  

2. Для отримання одноразової матеріальної допомоги багатодітним 

сімʼям, які виховують 5 та більше неповнолітніх дітей, для вирішення 

соціально-побутових проблем (придбання будівельних матеріалів) подають до 

виконкому міської ради такі документи:  

заяву;  

копію паспорта заявника (1, 2, 11, 12 сторінки);  

копію ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 

податкової служби і мають відмітку у паспорті);  

копію свідоцтва про народження дітей; 

довідку про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні; 

копію документа, що засвідчує статус багатодітної сімʼї; 

довідку з реквізитами банківського рахунку. 

Крім того, для розгляду питання про виділення одноразової матеріальної 

допомоги надається акт обстеження технічного стану житлового приміщення – 

відповідний акт виїзної комісії за участю посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

3. Розмір матеріальної допомоги визначається комісією при виконкомі 

міської ради, склад комісії та Порядок використання коштів з розгляду питань 

щодо надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сімʼям, які 

виховують 5 та більше неповнолітніх дітей, для вирішення соціально-

побутових проблем (придбання будівельних матеріалів), враховуючи в межах 



коштів, передбачених в бюджеті міської об’єднаної територіальної громади на 

соціальний захист населення, у відповідності до Комплексної програми 

соціального захисту населення та соціального забезпечення на 2020 рік.  

4. Пакет документів по кожному заявнику розглядається комісією, яка 

виносить рекомендації щодо надання одноразової матеріальної допомоги 

багатодітним сімʼям, які виховують 5 та більше неповнолітніх дітей, для 

вирішення соціально-побутових проблем (придбання будівельних матеріалів). 

Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться за рекомендаціями 

комісії на підставі розпорядження міського голови, на карткові рахунки 

заявників після сплати ПДФО та військового збору. 

5. Заявники, після отримання коштів, в тримісячний термін 

зобов’язуються надати копії документів виконавчому комітету міської ради, що 

засвідчують цільове витрачання коштів. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


