
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

14.10.2022 № 389 

 

Про схвалення змін до Комплексної 

програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення 

на 2022 рік 

 

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, Бюджетного кодексу України, рішення 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“, рішення двадцять третьої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021 № 894 „Про 

затвердження Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2022 рік“, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити зміни до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2022 рік (далі - Програма), затвердженої 

рішенням двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання 

від 24 грудня 2021 року № 894 „Про затвердження Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022 рік“ (із 

внесеними змінами рішенням тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 28 вересня 2022 року № 332), що додаються. 

2. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я виконкому міської ради 

(Яременко О.О.) зміни до Програми винести на розгляд чергової сесії міської 

ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 

 



 
 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення 

населення на 2022 рік 

 

Прошу на черговому засіданні виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

схвалити запропоновані зміни, а саме: 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів програми Затверджено 

по діючій 

Програмі 

Проєкт змін до 

Програми 

Пропонується 

для включення 

до Програми 

та 

фінансування 

Розділ 1 

1.6. Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян у приміському (міському) автотранспорті 

загального користування у територіальній громад 

180,0 -7,47 172,53 

1.8. Відшкодування компенсації за послуги зв’язку, надані 

окремим пільговим категоріям громадян, які проживають на 

території громади 

100,0 
 

 

-38,83 61,17 

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

які проживають на території громади 
145,44 -60,84 84,6 

1.12. Надання одноразової матеріальної допомоги особам пільгової 

категорії та сім’ям, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, що проживають на території Пирятинської 

міської територіальної громади  

(в т.ч. ПДФО та військовий збір) 

100,0 +50,0 150,0 

1.14. 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 

(5 осіб) 

12,1 -5,0 7,1 

 Всього по Розділу 1 4411,95 -62,14 4349,81 

Розділ 2 

2.5. 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 2021-

2022 (в розмірі 4,0 тис.грн.) 

12,0 -12,0 0 

2.8. Соціальна підтримка на поховання учасників 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

бойових діях з початку збройної агресії російської 

федерації (домовина, ритуальна атрибутика тощо) 

52,81 +47,19 100,0 

2.9. Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування в 

стаціонарних відділеннях учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих 

учасників АТО, ООС,військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в бойових діях з початку збройної 

агресії російської федерації,  ветеранів війни 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 

150,0 +50,00 

 

 

 

200,0 

2.12. Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 
62,144 -25,493 36,651 

 Всього по Розділу 2 1495,815 +59,697 1555,512 

Розділ 3 
3.2. Придбання газетного паперу, офісного паперу, 

швидкозшивачів, для формування особових справ 

отримувачів всіх видів ДСД; офісного паперу А3 

23,05 -23,05 0 

 Всього по Розділу 3 45,55 -23,05 22,5 



 Всього по Комплексній програмі 7593,428 -25,493 7567,935 

  

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 7567,935тис. грн, в тому 

числі з бюджету Пирятинської міської територіальної громади – 6354,909 тис. грн, інші 

кошти – 1213,026 тис. грн, в т.ч.: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі у 2022 році ‒ 906,075 тис. грн, обласний 

бюджет 306,951 тис. грн. 

 

 
Начальник відділу соціального  

захисту та охорони здоров’я  

виконкому міської ради      Ольга ЯРЕМЕНКО  
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1. Вступ 

Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення 

на 2022 рік (далі – Програма), розроблена відповідно до Бюджетного кодексу 

України зі змінами, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“; 

„Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні“, „Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям“, ,,Про соціальні 

послуги“, „Про статус ветеранів війти, гарантії їх соціального захисту“, ,,Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи“, Сімейного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України 

від 31.01.2007 № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого“. 

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: відділу соціального захисту та охорони здоров’я виконкому 

міської ради; відділ з питань надання державних соціальних допомог, субсидій, 

інших видів соціальної підтримки населення та роботи з інформаційними 

системами № 3 Управління соціального захисту населення Лубенської районної 

державної адміністрації, служби у справах дітей виконкому міської ради, 

Пирятинський центр надання соціальних послуг Пирятинської міської ради, 

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 та розрахована на 2022 рік. 

Програма розроблена відділом соціального захисту та охорони здоров’я 

виконкому 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 22.11.2021 № 266.  

Виплати здійснюються відповідно до затверджених Порядків. 

 

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 територіальної громади проживають: 

371 учасник бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил; 21 особа з числа сімей загиблих учасників бойових дій; 155 

учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойової 

діяльності військ на території Афганістану; 4 членів сімей загиблих учасників 

бойових дій, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності 

військ на території Афганістану; 802 особи, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 2150 осіб з інвалідністю; 152 дітей з інвалідністю, 

563 внутрішньо переміщених осіб; 96 дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування; 294 багатодітних сімей; 976 дітей з багатодітних 

сімей; 120 Матерів-героїнь. 

У відділі з питань надання державних соціальних допомог, субсидій, 

інших видів соціальної підтримки населення та роботи з інформаційними 

системами № 3 Управління соціального захисту населення Лубенської районної 

державної адміністрації перебуває 19207 отримувачів всіх державних 

соціальних допомог. 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 опалювальний 

період 2020-2021 роки за призначенням субсидії звернулося 6283 сім’ї, з них 

призначено субсидію на тверде паливо готівкою 174 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 01.11.2021 до відділу з питань надання 

державних соціальних допомог, субсидій, інших видів соціальної підтримки 

населення та роботи з інформаційними системами № 3 Управління соціального 

захисту населення Лубенської районної державної адміністрації звернулося 264 

таких осіб, або 139 сімей. Допомогу призначено 83 сім’ям, які тимчасово 

проживають на території Пирятинської громади, та проводиться один раз у 



шість місяців перевірка фактичного місця проживання тимчасово переміщених 

осіб. 

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків (ЄДАРП) 

зареєстровано 9423громадян, які проживають на території територіальної 

громади. 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 2985 осіб 

пільгових категорій громадян. 

Для певної частини сімей, що проживають на території Пирятинської 

міської територіальної громади, актуальними залишаються проблеми бідності 

та безробіття. Наявність безробіття, послаблення основних функцій сім’ї та 

низький рівень виховного потенціалу батьків значно впливають на зростання 

негативних явищ серед сімей, дітей та молоді міста. Вивчаючи демографічну 

ситуацію та ринок праці в громаді ми бачимо і міграційні процеси мешканців, і 

ситуацію з безробіттям. Саме сімейне неблагополуччя, брак поінформованості 

населення, призводить до безпритульності, бездоглядності, соціального 

сирітства, насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, поширення 

правопорушень та злочинності серед молоді, руйнації моральних та духовних 

цінностей, поширення тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІД, 

соціально небезпечних хвороб серед населення.  

Сьогодні наявність дітей в сім’ї залишається перепоною для досягнення 

нею матеріальної стабільності. До досягнення дитиною 3-х років сім’я не тільки 

несе додаткові витрати у зв’язку зі своїм поповненням, але й недоотримує 

кошти через те, що один із її працездатних членів (найчастіше - мати дитини) 

вимушений тимчасово припинити трудову діяльність, а щомісячні виплати на 

дитину до 3-х років навіть не покривають її прожитковий мінімум.  

 

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 у житлових будинках та квартирах. 

Забезпечення проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 

молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги, здійснення комплексних заходів щодо попередження 

насильства в сім’ях або в яких існує реальна загроза його вчинення, 

вдосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї; 

забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення соціального захисту 

сімей з новонародженими дітьми, підтримка народжуваності в Пирятинській 

міській територіальній громаді; здійснення комплексних заходів на рівні 



громади щодо попередження торгівлі людьми, організація надання соціальних, 

реабілітаційних послуг особам, постраждалим від торгівлі людьми. 

Реалізація соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; подолання раннього соціального сирітства; налагодження дієвої 

співпраці між правоохоронними органами, органами місцевого 

самоврядування; створення системи соціальної профілактики правопорушень 

та злочинності; зниження рівня правопорушень, конфліктів, що вчиняються 

дітьми та молоддю в громаді. 

 

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;  

підвищення рівня соціального обслуговування, надання реабілітаційних 

послуг, застосування інноваційного підходу при наданні соціальних послуг; 

підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих учасників 

АТО,військовослужбовців, які брали безпосередню участь в бойових діях з 

початку збройної агресії російської федерації; 

забезпечення прав окремих категорій громадян на пільгове перевезення, 

відшкодування пільг з послуг зв’язку та проведення безоплатного капітального 

ремонту власних житлових будинків (квартир); 

здійснення заходів щодо подолання соціального сирітства; 

реалізація права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, на виховання в сім’ї; 

налагодження співпраці з правоохоронними органами для зниження рівня 

правопорушень серед неповнолітніх; 

Програма буде реалізована шляхом виконання заходів соціального 

захисту та соціального забезпечення населення в 2022 році відповідними 

виконавцями.  

 

5. Обсяги та джерела фінансування, строки та  

етапи виконання Програми 

 Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 7567,935 тис. 

грн, в тому числі з бюджету Пирятинської міської територіальної громади – 

6354,909 тис. грн,  інші кошти – 1213,026 тис. грн, в т.ч.: субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі  у 2022 році ‒ 906,075 тис. грн, обласний бюджет 306,951 тис. 

грн. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади, інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/ZI170050?ed=2017_03_09&an=100
https://ips.ligazakon.net/document/view/ZI170050?ed=2017_03_09&an=100
https://ips.ligazakon.net/document/view/ZI170050?ed=2017_03_09&an=102
https://ips.ligazakon.net/document/view/ZI170050?ed=2017_03_09&an=102


Обсяг бюджетних призначень, спрямованих на соціальний захист та 

соціальне забезпечення населення, визначається у видатковій частині бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади відповідно до Програми. 

Виконання заходів Програми передбачається у 2022 році. 

 

6. Перелік завдань і заходів Програми 

Завданнями Комплексної Програми на 2022 рік передбачено: посилення 

соціального захисту населення, які проживають на території Пирятинської 

громади; соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, 

учасників АТО та їх сімей; покращення якості соціального обслуговування 

найбільш вразливих верств населення – пільгових категорій населення, 

відповідно до законодавства, в тому числі малозабезпечених  та багатодітних 

сімей, пенсіонерів за віком, сімей в складних життєвих обставинах та медичних 

працівників  та інші.   

Програмою передбачені заходи по соціальній підтримці сімей, дітей та 

молоді тобто, заходи первинної профілактики серед дітей та молоді, участь у 

спортивних та розвиваючих змаганнях дітей з інвалідністю, які позитивно 

формують здоровий спосіб життя. Значну увагу приділяється соціальному 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах.   

 

7. Результативні показники реалізації Програми 

Розв’язанню проблемних питань та досягненню цілей Програми 

сприятиме: 

забезпечить можливість отримати соціально незахищеним громадян  

територіальної громади різних видів додаткових соціальних послуг та 

допомоги, що дозволить пом’якшити соціальну напругу, пов’язану з 

негативним впливом фінансово-економічної кризи, і відчути реальну допомогу 

з боку місцевої влади; 

охоплення заходами соціальної підтримки 60% осіб постраждалих 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 

надання близько одинадцяти тисячам отримувачів державних соціальних 

допомог, субсидій жителям територіальної громади; 

надання матеріальної допомоги на лікування 480 хворим жителям 

територіальної громади; 

на поховання 41 непрацюючим жителям громади, які не досягли 

пенсійного віку;  

надання пільг інвалідам по зору І групи 6 особам; 

допомоги для усунення наслідків пожежі 5 сім’ям;  

грошової допомоги на оплату додаткової 50% пільги для оплати за 

житлово-комунальні послуги членам сім’ї загиблих воїнів-інтернаціоналістів; 

щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника 

антитерористичної операції в розмірі прожиткового мінімуму та щоквартальна 

матеріальна допомога для оплати за житлово-комунальні послуги 11 членам 

сімей загиблих учасників антитерористичних та 2 сім’ям померлих учасників 

антитерористичної операції;  



надання 4 заявникам матеріальної цільової допомоги на лікування 

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

поранення під час несення служби;  

надання допомоги на поховання 3 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 територіальної громади та їхнього підвозу до 

реабілітаційного закладу; 

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

учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил;  

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян у приміському (міському) автотранспорті загального користування та 

приміському залізничному транспорті майже 9,09 тисячам пільговикам; 

посилить соціальний захист членів сімей військовослужбовців та сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції в частині надання їм 

матеріальної допомоги. Забезпечить додатковими гарантіями соціального 

захисту членів сімей військовослужбовців, мобілізованих на військову службу 

та тих, що несуть службу за контрактом в зоні антитерористичної операції на 

сході України, які проживають на території громади;  

охоплення заходами соціальної підтримки до 1500 сімей, дітей та молоді; 

формування системи профілактики негативних проявів в дитячому та 

молодіжному середовищі; 

підвищення рівня обізнаності населення громади щодо ризиків 

потрапляння до ситуації торгівлі людьми, домашнього насильства на 25% від 

загальної чисельності населення; 

раннє виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

надання соціального захисту дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування; 

проведення профілактичної та просвітницької роботи серед учнівської 

молоді. 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Організація виконання заходів Програми покладається на відділ 

соціального захисту та охорони здоров’я виконкому міської ради                    

(Яременко О.О.), в тому числі розробка Порядкунадання одноразової 

матеріальної допомоги на поховання непрацюючим учасникамта соціальної 

підтримки на поховання учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил, військовослужбовців, які брали безпосередню участь в бойових 

діях з початку збройної агресії російської федерації (домовина, ритуальна 

атрибутика тощо), який затверджується виконавчим комітетом Пирятинської 

міської ради. Відділ з питань надання державних соціальних допомог, субсидій, 

інших видів соціальної підтримки населення та роботи з інформаційними 

системами № 3 Управління соціального захисту населення Лубенської районної 

державної адміністрації (Гудзь В.В.);служба у справах дітей виконкому міської 

ради (Грицай І.І.), Пирятинський центр надання соціальних послуг 

Пирятинської міської ради (Зайченко С.О.), відділ бухгалтерського обліку та 



звітності виконкому міської ради (Ковшова Л.Б.), фінансове управління міської 

ради (Кеда С.Ю.). 

Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійна 

комісія з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

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 

територіальної громади, інформація про хід виконання Програми 

заслуховується на сесії Пирятинської міської ради. 

У разі потреби, Програма може бути скорегована рішенням сесії 

Пирятинської міської ради. 

 

 

Начальник відділу соціального  

захисту та охорони здоров’я  

виконкому міської ради                                                   Ольга ЯРЕМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

П А С П О Р Т 

Комплексної програми соціального захисту та соціального  

забезпечення населення на 2022 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 22.11.2021 № 266 

3. Розробник програми виконком Пирятинської міської ради 

4. Співрозробник програми 

 

відділ з питань надання державних соціальних допомог, 

субсидій, інших видів соціальної підтримки населення та 

роботи з інформаційними системами № 3 Управління 

соціального захисту населення Лубенської РДА, служба у 

справах дітей виконкому міської ради, Пирятинський ЦНСП 

5. Відповідальний виконавець програми 

 

відділ соціального захисту та охорони здоров’я виконкому 

міської ради, відділ з питань надання державних соціальних 

допомог, субсидій, інших видів соціальної підтримки населення 

та роботи з інформаційними системами № 3 Управління 

соціального захисту населення Лубенської РДА, служба у 

справах дітей виконкому міської ради, Пирятинський центр 

надання соціальних послуг Пирятинської міської ради, відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, 

фінансове управління виконкому міської ради 

6. Учасник програми жителі, які проживають на території громади 

7. Термін реалізації програми 2022 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Пирятинської міської територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього, 

у тому числі : 

7567,935 тис. грн 

 

9.1. кошти міської територіальної громади 6354,909 тис. грн 

9.2. Коштів інших джерел, 

в т. ч: cубвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення мережі 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі, у 2022 

році 

кошти обласного бюджету 

1213,026 тис. грн 

906,075 тис. грн 

 

 

 

 

 

306,951 тис.грн. 

 

 

Додаток 2 
Ресурсне забезпечення   

Комплексної Програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022 рік 
тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

Програми 

І ІІ ІІІ  

2022 рік 20___ рік 20___ рік 

 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 7567,935   7567,935 

кошти міської територіальної громади 6354,909   6354,909 

кошти не бюджетних джерел 

в т.ч.:  

cубвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на створення мережі спеціалізованих 

служб підтримки осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі, у 2021 році  

 

кошти обласного бюджету 

1213,026 

 

 

906,075 

 

 

 

 

306,951 

  

1213,026 

 

 

906,075 

 

 

 

 

306,951 



 

Додаток 3 

 

Напрями діяльності та заходи  

Комплексної Програми соціального захисту та соціального забезпечення  

населення на 2022 рік 

 
№ Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

програми 

 

 

Строк 

викона

ння 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела фінан 

сування 

 

 

 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання 

(вартість

), тис. 

гривень, 

у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

Розділ 1 

1.1. Посилення 

соціального 

захисту 

населення  

Надання матеріальної 

допомоги на лікування 

хворим жителям 

територіальної громади 

 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

1900,0 20 заявників*10 

тис.грн.=200,0 

тис.грн. 

20 

заявників*7,0т

ис.грн.=140,0 

тис.грн. 

20 аявників*6,0 

тис.грн.=120,0 

тис.грн. 

100 заявників 

*5,0 

тис.грн=500,0 

тис.грн.  

20 заявників*4 

тис.грн.=80,0 

тис.грн. 

110 заявників*3 

тис.грн.=330,0 

тис.грн. 

120 заявників 

*2,5 

тис.грн=300,0 

тис.грн. 

80 

заявників*2,0 

тис.грн=160,0 

тис.грн. 

70 заявників*1,0 

тис.грн.=70,0 

тис.грн 

1.2. Надання матеріальної 

допомоги на поховання 

непрацюючим жителям 

міської територіальної 

громади, які не досягли 

пенсійного віку 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

97,99 41 заявник*2,390 

тис.грн.=97,99 

тис.грн. 

1.3. Надання пільг 

інвалідам по зору І 

групи 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

4,32 6 громадян*60 

грн.*12 міс.=4,320 

тис.грн. 

1.4. Встановлення 

телефонів особам з 

інвалідністю Ⅰ та Ⅱ груп 

2022 рік Виконком 

міської ради  

Інші кошти 0,1 1 громадян * 100 

грн.=0,100 тис. грн.  



1.5. Надання матеріальної 

допомоги громадянам 

на відшкодування 

збитків внаслідок 

непередбачуваних 

обставин - пожежа, 

затоплення, буревій у 

житлових будинках та 

квартирах  

( в т.ч. ПДФО та 

військовий збір) 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

100,0 1 заявник*40,0 

тис.грн.=40,0 

тис.грн., 

1 заявник*30,0 

тис.грн.=30,0 

тис.грн., 

3 заявника*10,0 

тис.грн.=30,0 

тис.грн., 

 

1.6. Відшкодування 

компенсації за 

перевезення окремих 

пільгових категорій 

громадян у 

приміському 

(міському) 

автотранспорті 

загального 

користування у 

територіальній громад 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

172,53 10,25 тис. 

громад.*16,82 грн в 

середньому розмір 

квитка = 172,53 тис 

грн 

1.7. Відшкодування 

компенсації за 

перевезення окремих 

пільгових категорій 

громадян, які 

проживають на 

території 

територіальної 

громади, у приміському 

залізничному 

транспорті загального 

користування 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

200,0 9,090 тис. 

громадян*22,0 грн. 

розмір 

квитка=200,0 

тис.грн. 

1.8. Відшкодування 

компенсації за послуги 

зв’язку, надані окремим 

пільговим категоріям 

громадян, які 

проживають на 

території громади 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

61,17 102 

громадянина 

*50 грн.*12 

міс.=61,17 

тис.грн. 

 

1.9. Проходження 2-х 

курсів реабілітації 16 

дітей з інвалідністю, які 

проживають на 

території громади 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

84.60  

8 дітей*0,705 тис 

грн. сеанс*15 днів = 

84,60 тис.грн. 

1.10. Підвіз дітей до 

реабілітаційного 

закладу протягом 2-х 

курсів реабілітації 16 

дітей з інвалідністю, які 

проживають на 

території громади 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

30,0 81 км.*12 грн.*15 

днів*2 курси=30,0 

тис.грн. 

1.11. Придбання житла для 

лікарів  

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

800,0 2 заявника*400,0 

тис.грн.=800,0 

тис.грн. 

1.12. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

особам пільгової 

категорії та сім’ям, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах, 

що проживають на 

території Пирятинської 

міської територіальної 

громади  

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

150,0 6 

заявників*12,0 

тис.грн.=72,0 

тис.грн.,  

10 

заявників*6,0 

тис.грн.=60,0 

тис.грн.,  

3 заявника*6,0 

тис.грн.= 18,0 

тис.грн. 



(в т.ч. ПДФО та 

військовий збір) 

1.13. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

при народженні дитини 

в сумі 5,0 тис.грн. 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

572,0 114 заявниць*5,0 

тис.грн.=572,0 

тис.грн. 

1.14. 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 

(5 осіб) 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

7,1 2 особи*295,8 

грн.*12 міс.=12,1 

тис.грн. 

1.15. Щомісячна виплата 

компенсації фізичним 

особам, які надають 

соціальні послуги на 

непрофесійній основі, 

відповідно до 

постанови КМУ від 23 

вересня 2020 № 859 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

160,0 5 заявників*2618,0 

грн. прожитковий 

мінімум*12 

міс.=160,0 тис.грн. 

1.16. Соціальна підтримка на 

поховання померлих 

одиноких громадян, 

бездомних осіб 

 ( домовина, ритуальна 

атрибутика, 

транспортні послуги) 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради, 

Пирятинський 

ЦНСП, КП 

„Каштан“ 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

10,0 домовина 2 шт.*1,2 

тис.грн.=2,4тис.грн.

, 

ритуальна 

атрибутика 2 

шт*0,1 

тис.грн=0,2тис. 

грн., транспортні 

послуги 2 

послуг*3,7 

тис.грн.=7,4тис.грн. 

 Всього по Розділу 1    4349,81 
 

Розділ 2 

2.1. Соціальний 

захист 

військово-

службовців, 

військо-

возобов’я-

заних, 

учасників 

антитеро-

ристичної 

операції, 

операції 

об’єднаних 

сил та членів 

їх сімей, які 

прожива-ють 

на території 

громади 

Надання щомісячної 

матеріальної допомоги 

дитині загиблого 

учасника АТО Аранчію 

М.О. в розмірі 

прожиткового 

мінімуму 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

32,261 прожитковий 

мінімум на 2022 рік 

на дитину  від 6 

років до 18 років 

з 01.01.2022 пo 

30.06.2022 – 2618,0 

грн.  

(6 міс.*2618,0 

грн.=15,708 

тис.грн.),  

з 01.07.2022 пo 

30.11.2022 – 2744,0 

грн. (5 міс.*2744,0 

грн.=13,720 

тис.грн.),  

з 01.12.2022 по 

31.12.2022 – 2833,0 

грн. (1 міс.*2833,0 

грн.=2,833 тис.грн.) 

2.2. Надання  

матеріальної цільової 

допомоги на лікування 

учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил, 

військовослужбовців, 

які брали безпосередню 

участь в бойових діях з 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

15,0 1 заявник*10,0 

тис.грн. 

=10,0 тис.грн. 

1 заявник*5,0 

тис.грн. 

=5,0 тис.грн. 



початку збройної 

агресії російської 

федерації, та отримали 

поранення під час 

несення служби 

2.3. Надання щоквартальної 

матеріальної допомоги 

для оплати за житлово-

комунальні послуги 

членам сімей загиблих 

учасників 

антитерористичної 

операції: 

1) Аранчій О.В. – 2,5 

тис. грн. 

2) Шляхтич О.М. – 2,5 

тис. грн. 

3) Шляхтич Н.В. – 2,5 

тис. грн. 

4) Курочка С.В. – 2,5 

тис. грн. 

5) Гуревич Л.І. – 2,5 

тис. грн. 

6) Конопльова Г.М. – 

2,5 тис. грн. 

7) Бондаренко О.М. – 

2,5 тис.грн. 

8) Таранець О.В. – 2,5 

тис.грн. 

9) Білько І.А. – 2,5 

тис.грн. 

10) Козак С.О. – 2,5 

тис.грн. 

11) Олійник А.Л. – 2,5 

тис.грн 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

110,0 11 сімей*2,5 

тис.грн.*4 

квартали=110,0 

тис.грн. 

2.4. Надання щоквартальної 

матеріальної допомоги 

для оплати за житлово-

комунальні послуги 

сім’ям померлих 

учасників 

антитерористичної 

операції в 2015-2018: 

1) Стрельцова Н.І. – 

2,5 тис.грн. 

2) Максютенко Н.І.  

- 2,5 тис.грн. 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

20,0 2 сім’ї*2,5 тис.грн.* 

4 квартали=20,0 

тис.грн. 

2.5. 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 2021-

2022 (в розмірі 4,0 

тис.грн.) 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

0  

2.6. Надання одноразової 

матеріальної 

допомоги на 

поховання 

військовослужбовців

, які брали 

безпосередню участь 

в бойових діях з 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

400,0 26заявників * 15,0 

тис.грн.=400,0 

тис.грн. 



початку збройної 

агресії російської 

федерації 

2.7. Привітання учасників 

антитерористичної 

операції , операції 

об’єднаних сил до 

державних свят та 

знаменних дат. 

Привітання дружин та 

матерів загиблих 

учасників бойових дій з 

Днем матері. 

Вшанування пам’яті 

учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил. 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

41,6 квіткова продукція 

300 шт.*30 грн.=9,0 

тис.грн., квіткова 

продукція 80 

шт.*50 грн.=4,0 

тис.грн., 

подарункові набори 

16 осіб*500 

грн.=8,0 тис.грн., 

прапори 13 шт.*200 

грн.=2,6 тис.грн., 

послуги з 

харчування 25 

осіб*200 грн.=5,0 

тис.грн. 

Видавництво книги 

пам’яті подвигу 

учасників АТО 100 

шт.*130 грн.=13,0 

тис.грн. 

2.8. Соціальна підтримка на 

поховання учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил, 

військовослужбовців

, які брали 

безпосередню участь 

в бойових діях з 

початку збройної 

агресії російської 

федерації(домовина, 

ритуальна атрибутика 

тощо) 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

100,0 Домовина 12 

шт.*1,2 

тис.грн.=14,4тис.гр

н., 

ритуальна 

атрибутика 8 шт.* 

0,07 

грн.=0,56тис.грн. 
Компенсація  16 

особам, які здійснили 

поховання * 5,0 тис. 

грн =  80,0 тис. грн 

 

2.9. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

на лікування в 

стаціонарних 

відділеннях учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил та 

членів сімей загиблих 

учасників АТО, 

ООС,військовослужбов

ців, які брали 

безпосередню участь в 

бойових діях з початку 

збройної агресії 

російської федерації,  

ветеранів війни 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 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

200,0 1 заявник*30,0 

тис.грн.=30,0 

тис.грн. 

3 заявників*20,0 

тис.грн.=60,0 

тис.грн. 

9 заявників*10,0 

тис.грн.=90,0 

4 заявника*5,0 

тис.грн.=20,0 

тис.грн. 

2.10. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

на зубопротезування та 

лікування зубів 

учасникам 

антитерористичної 

операції, операції 

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

50,0 1 заявник*10,0 

тис.грн.=10,0 

тис.грн. 

1 заявник*7,0 

тис.грн.=7,0 

тис.грн. 



об’єднаних сил та 

членів сімей загиблих 

учасників АТО, ООС, 

ветеранів війни 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 заявника*6,0 

тис.грн.=12,0 

тис.грн. 

3 заявника*5 

тис.грн.=15,0 

тис.грн. 

3 заявника*2,0 

тис.грн.=6,0 

тис.грн. 

 

2.11. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

на поліпшення 

житлових умов 

(поточний ремонт 

жилих будинків і 

квартир) сім’ям 

загиблих учасників 

антитерористичної 

операції, які загинули 

під час проходження 

військової служби та 

сім’ям загиблих воїнів-

інтернаціоналістів  

2022 рік 

 

 

Виконком  

міської 

ради 

 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади  

480,0 8заявників *60,0 

тис.грн.=480,0 

тис.грн. 

2.12. Видатки на поховання 

учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни 

2022 рік Виконком 

міської ради  

Інші кошти  36,651 9 громадян*4,073 

тис. грн.=36,651 

тис. грн. 

2.13. Санаторно-курортне 

оздоровлення в 

санаторно-курортних 

закладах, розташованих 

на території 

Полтавської області 

членів сімей загиблих 

(померлих) ветеранів 

війни, з числа 

учасників АТО/ООС, 

членів сімей загиблих 

учасників бойових дій 

на території інших 

держав, членів сімей 

осіб, які перебувають у 

полоні або пропали 

безвісти в районі 

проведення АТО/ООС, 

та осіб, які загинули 

або померли внаслідок 

поранень, каліцтва, 

контузій чи інших 

ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час 

участі у Революції 

Гідності, осіб з 

інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників 

АТО/ООС, осіб з 

інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників 

бойових дій на 

території інших держав 

2022 Виконком 

міської ради, 

Пирятинський 

ЦНСП 

Інші кошти 70,0 5 громадян*14,0 

тис. грн=70,0 тис. 

грн.  

 Всього по Розділу 2    1555,512  

Розділ 3 

 



3.1. Покращення 

якості 

соціального 

обслугову-

вання 

найбільш 

вразливих 

верств 

населення 

територіа-

льної громади 

Придбання тонеру для 

заправки картриджів їх 

реставрація, стрічок 

фарбувальних 

2022 рік 

 

Відділ з 

питань 

надання 

державних 

соціальних 

допомог, 

субсидій, 

інших видів 

соціальної 

підтримки 

населення та 

роботи з 

інформаційни

ми системами 

№ 3 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Лубенської 

РДА 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

7,5 1кг.*35,0 грн.*100 

заправок.= 3,5 

тис.грн., 

1 шт.*50,0 грн.*20 

шт.=1,0 тис.грн., 

1 ст.*300,0 грн.*10 

шт.=3,0 тис.грн. 

3.2. Придбання газетного 

паперу, офісного 

паперу, 

швидкозшивачів, для 

формування особових 

справ отримувачів 

всіх видів ДСД; 

офісного паперу А3 

2022 рік 

 

Відділ з 

питань 

надання 

державних 

соціальних 

допомог, 

субсидій, 

інших видів 

соціальної 

підтримки 

населення та 

роботи з 

інформа-

ційними 

системами № 

3 Управлі-ння 

соціального 

захисту 

населення 

Лубенської 

РДА 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

0  

3.3  Поточний ремонт 

компʼютерної техніки  

2022 рік Відділ з 

питань 

надання 

державних 

соціальних 

допомог, 

субсидій, 

інших видів 

соціальної 

підтримки 

населення та 

роботи з 

інформа-

ційними 

системами № 

3 Управлі-ння 

соціального 

захисту 

населення 

Лубенської 

РДА 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

15,0  

 Всього по Розділу 3    22,5  

Розділ 4 

 



4.1. „Чорнобиль 

ці серед нас, з 

нами в житті 

та пам’яті“ 

Організувати зустрічі 

керівництва та 

громадськості  з 

ліквідаторами, 

вдовами, особами, 

постраждалими 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

2022 рік Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

4,0 

 

квіткова продукція  

80 шт.*50,0 грн.= 

4,0 тис.грн.,  

 

 

4.2. Видатки для надання 

матеріальної допомоги 

на поховання 

дружинам померлих 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

ЧАЕС, на яких не 

поширюється дія 

державної програми 

2022 рік Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

26,0 

 

10 громадян*2,6 

тис. грн. = 26,0 тис. 

грн.  

 

4.3. Компенсація виплат за 

пільговий проїзд 

окремих категорій 

громадян на 

залізничному 

транспорті 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

7,0 відшкодувати 

вартість пільгового 

проїзду 5 

громадянам*1,4 

тис.грн.=7,0 

тис.грн. 

4.4. Забезпечення 

безоплатним 

зубопротезуванням та 

безоплатними ліками за 

рецептами лікарів 

громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, в  тому 

числі хронічно хворих 

громадян, які 

потребують постійного 

прийому ліків  

2022 рік Виконком 

міської 

ради 

Інші кошти  200,2 100 громадян*2,012 

тис. грн.=201,24 

тис. грн.  

 Всього по Розділу 4    237,2 
 

 

Розділ 5 

5.1. Соціальна 

підтримка 

ветеранів 

Афганістану 

(воїнів-

інтернаціоналі

стів) 

Відзначення Дня 

вшанування учасників 

бойових дій на 

території інших держав 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

10,96 послуги з 

харчування  

50 осіб*200 

грн.=10,0 тис.грн., 

квіткова 

продукція  

12 шт.*30 

грн.=0,36 тис.грн., 

10 шт.*60 грн.=0,6 

тис.грн. 

5.2. Участь у святкових 

заходах та 

конференціях до Дня 

вшанування 

учасників бойових дій 

на території інших 

держав та Дня пам’яті 

та примирення, 

краєзнавча екскурсія 

м.Полтава, м.Київ 

(6 поїздок) 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

31,5 транспортні 

послуги  

300 км*15 

грн.=4,5 

тис.грн.*3 

поїздки=13,5 

тис.грн.; 400 

км*15 грн.=6,0 

тис.грн.*3 

поїздки=18,0 

тис.грн. 

5.3. Участь у відзначенні 

державних свят та 

знаменних дат  

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

6,76 квіткова 

продукція 

 92 шт.*30 

грн.=2,760 

тис.грн, 

подарункові 

набори 40 

осіб*100 грн.=4,0 

тис.грн. 



5.4. Соціальна підтримка 

на поховання воїнів-

інтернаціоналістів 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

4,0 домовина 3 

шт.*1,2 грн.=3,6 

тис.грн., 

поховальний набір 

3 шт.*0,133 

грн.=0,6 тис.грн. 

5.5. Грошова допомога 

на оплату 

додаткової 50% 

пільги для оплати 

за житлово-

комунальні 

послуги членам 

сім’ям загиблих 

воїнів-

інтернаціоналістів: 

Дудзинській З.І., 

Матвієнко В.В.,  

Бабак Я.А (2 члени 

сім’ї Бабак Я.А. та 

Бабак Н.І.) з 

урахуванням 

державних пільг 

50% 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

28,0 2 заявника*7,0 

тис.грн.=14,0 

тис.грн. 

1 заявник*14,0 

тис.грн.=14 

тис.грн. 

 Всього по Розділу 5    81,220  

Розділ 6 

6.1. Соціальна 

підтримка 

сімей, 

дітей та 

молоді 

Заходи первинної 

профілактики серед 

дітей та молоді 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

4,56 12 заходів*380,0 

грн. =4,560 тис.грн. 

6.2. Соціальна адаптація 

дітей з інвалідністю 

(15 дітей) 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

6,2 10 дітей*200,0 

грн.=2,0 тис.грн., 

набори для 

творчості 1 шт.*1,0 

тис.грн.=1,0 

тис.грн., гра 

„Бочча“, гра 

„Корнхол“ 2 

шт.*3,2 тис.грн.=3,2 

тис.грн.,  

6.3. Надання соціальних 

послуг з наданням 

притулку жінкам, 

які опинилися в 

кризових життєвих 

ситуаціях та 

бездомних громадян 

постраждали від 

насильства в сім’ї 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

22,0 1 особа*3 

місяці*7,333 

грн=22,0 тис. грн 

6.4. Інформаційна 

компанія щодо 

наслідків вживання 

тютюну, алкоголю, 

психоактивних 

речовин та 

прекурсорів, 

формування 

здорового способу 

життя, запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству, торгівлі 

людьми 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

5,0 2 постера на 

бігборд*650,0 

грн.=1,3 

тис.грн., 4 

постери на сіті-

лайти*425,0 

грн.=1,7 

тис.грн., 

буклети 400 шт.*5,0 

грн.=2,0 тис.грн. 

6.5. Привітання до 

знаменних та 

пам’ятних дат осіб з 

інвалідністю 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

24,0 30*700 грн=21,0 

тис.грн (грамоти, 

квіти, подарункові 

набори); 3,0 тис. 

грн (послуги з 

харчування) 



6.6. Спортивні змагання 

для дітей з 

інвалідністю (з 

боччі; спортивно-

родинний квест; з 

рекреаційних видів 

спорту  

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

19,0 30 учасників 

*200,0 грн. =6,0 

тис.грн. 

(подарункові 

набори), 2,0 тис. 

грн (послуги з 

харчування) 

20 учасників 

*50,0 грн.=1,0 

тис.грн. 

(медалі), 

25 учасників*400,0 

грн.=10,0 тис.грн. 

(продуктові набори, 

грамоти, медалі) 

6.7. Майстер-класи для 

дітей з інвалідністю 

та їх батьків (з 

флористики, 

розпису пряників 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

4,0 4 осіб*625 

грн.=2,5 

тис.грн, 

15 дітей*100,0 

грн.=1,5 

тис.грн.(подарунков

і набори) 

6.8. Участь дітей з 

інвалідністю в 

змаганні з 

рекреаційних видів 

спорту в смт. 

Семенівка;творчих 

фестивалях: 

,,Рогозів кут“, 

с.Наріжжя, 

„Дніпровські Зорі“ 

м. Канів;  „На 

крилах Віри“,       

м. 

Хорол;екскурсіях 

для дітей з 

інвалідністю       

(м. Харків,           м. 

Лубни, 

Лубенський район) 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

26,136 послуги з 

перевезення 

290 км.*12,0 

грн.=3,480 

тис.грн;  

550 км.*12,0 

грн.=6,6 

тис.грн.;  

200 км.*12,0 

грн.=2,4 

тис.грн., 

180 км.*12,0 

грн.=2,160 

тис.грн., 

660 км.*12,0 

грн.=7,920 

тис.грн., 

90 км.*12,0 

грн.=1,080 

тис.грн., 

208 км.*12,0 

грн.=2,496 тис.грн. 

6.9. Заходи до Дня 

родини 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

2,0 2 учасника*750,0 

грн.=1,5 тис.грн. 

1 учасник*500,0 

грн=0,5 тис.грн 

6.10. Соціальна акція 

„Школярик“ для 

дітей із сімей, які 

перебувають в СЖО, 

дітей які опинилися 

в СЖО, дітей із 

багатодітних сімей 

(5 та більше), які 

йдуть до 1-го класу 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

20,0 100 учасників*200,0 

грн.=20,0 тис.грн. 

(набори 

канцтоварів) 

6.11 Змагання з бігу для 

осіб з інвалідністю 

,,Біг заради життя“ 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

10,0 25 осіб*400,0 

грн.=10,0 тис.грн. 

(подарункові 

набори) 

6.12. Дитячий 

інклюзивний 

фестиваль ,,Казкові 

мрії“ 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

20,0 80 учасників*130,0 

грн.=10,4 тис.грн. 

(чай, печиво, 

грамоти, рамки), 

харчування 

учасників, 

фотопослуги, 



оформлення сцени 

80 учасників*120,0 

грн.=9,6 тис.грн. 

6.13. Дитяче інклюзивне 

свято Хелловін 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

2,0 подарункові набори 

20 осіб*100,0 

грн.=2,0 тис.грн. 

6.14. Тренінг для батьків 

дітей з інвалідністю 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

1,0 10 учасників*100,0 

грн.=1,0 тис.грн. 

(чай, печиво, 

канцтовари) 

6.15. Заходи до 

міжнародного Дня 

волонтерів 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

5,0 20 учасників*250,0 

грн.=5,0 тис.грн. 

(послуги з 

харчування) 

6.16. Акція „Святий 

Миколай – дітям“ 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

49,5 550 учасників*90,0 

грн.=49,5 тис.грн. 

6.17. Привітання 

новорічними 

подарунками дітей з 

інвалідністю 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

12,6 140 учасників*90,0 

грн.=12,6 тис.грн. 

6.18. Фотопроєкт ,,Краса 

без меж“ до Нового 

року 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради, 

Пирятинс

ький 

ЦНСП 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

5,0 2 учасника* 1,2 тис. 

грн=2,4 тис.грн 

2 учасника* 0,8 

грн=1,6 тис.грн 

1 учасник* 1,0 тис. 

грн=1,0 тис.грн 

 Всього по Розділу 6    237,996  

Розділ 7 

7.1. Соціальний 

захист дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

дітей, які 

перебува 

ють у 

складних 

життєвих 

обставинах 

Проведення 

місячників 

правовиховної роботи 

у загальноосвітніх  

навчальних закладах 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

0,0  

7.2. Привітання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування з Днем 

захисту дітей 

(надання солодких 

подарунків) 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради,  

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

15,0 96 дітей*156,25 

грн. 

=15,0 тис.грн. 

7.3. Привітання дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах з Днем 

знань (надання 

канцелярських 

товарів) 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

7,0 16 дітей*437,50 

грн. 

=7,0 тис. грн. 

 

7.4. 

 

Заходи до Дня 

усиновлення 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

8,0 11 осіб*727,272 

грн.=8,0 тис. грн. 



7.5. Заходи до Конвенції 

ООН про права 

дитини 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

5,0 80 дітей*62,5 

грн.=5,0 тис. грн. 

7.6. Привітання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування з Днем 

Святого Миколая 

(надання солодких 

подарунків) 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради,  

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

15,0 96 дітей*156,25 

грн.=15,0 тис.грн. 

7.7. Раннє виявлення дітей 

та сімей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах та надання 

соціального захисту 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради,  

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

0,0  

7.8. Проведення 

профілактичних 

заходів (рейдів) „Діти 

вулиці“ у закладах 

сфери розваг, 

громадського 

харчування, що 

розташовані на 

території 

Пирятинської  міської 

територіальної 

громади 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

0,0  

7.9. Здійснення контролю 

за умовами утримання 

і виховання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

проживають у сім’ях 

опікунів(піклувальник

ів), дитячих будинках 

сімейного типу, 

прийомних сім’ях 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

0,0  

7.10. 

 

Проведення з 

батьками, законними 

представниками дітей 

профілактичної 

роботи із запобігання 

домашньому 

насильству стосовно 

дітей і за участі дітей, 

із залученням 

представників органів 

Національної поліції 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

0,0  

 Всього по Розділу 7    50,0  

Розділ 8 

8.1. Соціальна 

підтримка 

осіб, які 

постраждали 

від 

домашнього 

насильства 

Створення Денного 

центру соціально-

психологічної 

допомоги особам, які 

постраждали від 

домашнього 

насильства та/або 

насильства за 

ознакою статі 

Пирятинського 

центру надання 

соціальних послуг 

2022 рік Виконком  

міської  

ради 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

створення 

мережі 

спеціалізованих 

служб 

підтримки осіб, 

які постраждали 

від домашнього 

1028,146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення 

капітального 

ремонту 

приміщення, 

придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентарю 



Пирятинської міської 

ради 

в.т.ч., капітальний 

ремонт нежитлової 

будівлі за адресою: 

вул.Ярмаркова, 41 

м.Пирятин 

Полтавської області,  

 -видатки споживання,  

 -видатки розвитку 

 -капітальний ремонт 

нежитлової будівлі за 

адресою: 

вул.Ярмаркова, 41 

м.Пирятин 

Полтавської області, 

Технічний нагляд 

за будівництвом 

насильства 

та/або 

насильства за 

ознакою статі, у 

2022 році, 

 

Кошти бюджету 

МТГ 

 

 

905,998 

 

 

 

 

 

0,007 

0,07 

109,871 

 

 

 

 

 

12,2 

8.2.  Оплата послуг по 

проходженню 

експертизи 

кошторисної частини 

проєктної документації 

робочого проєкту 

„Капітальний ремонт 

нежитлової будівлі за 

адресою: вул. 

Ярмаркова, 41, 

м.Пирятин Полтавської 

обл.“ 

2022 рік 

 

Виконком  

міської  

ради 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

5,551  

 Всього по Розділу 8    1033,697  

 ВСЬОГО: 7567,935  

 

 

 

 

 

Додаток 4 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Полтавська область, Лубенський район 

 

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

0213050, 0213140, 0212111, 0212010, 0213124, 0217323, 0217520, 0217330, 0216090 

 

Рік 
Правова 

підстава 

Річний 

обсяг 

фінансу 

вання 

Програми 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

Всього, 

тис.грн. 
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2022 

Рішення 

тридцять 

дев’ятої 

сесії 

міської 

ради 

від 

жовтня 

 2022 року 

№ 

7567,935 
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Начальник відділу соціального  

захисту та охорони здоров’я  

виконкому міської ради Ольга ЯРЕМЕНКО 

 


