УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
23.08.2017

Ужгород

№ 247

Про Програму додаткових гарантій
соціального захисту громадян на 2018 рік
Відповідно до статті 2 Закону України “Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, статті 34
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення
соціального захисту громадян міста, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити Програму додаткових гарантій соціального захисту
громадян на 2018 рік з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Білака О.П.

Міський голова

Б. Андріїв

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконкому
23.08.2017 № 247

Паспорт Програми
додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 рік

Ініціатор розроблення Програми

Управління праці та соціального
захисту населення

Дата, номер і назва розпорядчого
Доручення керуючого справами
документа про розроблення програми виконкому №33/02-05 06.07.2017 р.
Розробник Програми

Управління праці та соціального
захисту населення

Співрозробник програми
Головний розпорядник коштів

Управління праці та соціального
захисту населення

Учасники Програми

Управління праці та соціального
захисту населення, ПАТ Укртелеком,
КП «УККП» Ужгородської міської
ради, Закарпатський територіальний
центр екстреної медичної допомоги

Термін реалізації Програми

2018

Етапи реалізації програми (для
довгострокових програм
Перелік бюджетів, які беруть участь у Міський бюджет
виконанні Програми
Загальний обсяг ресурсів, необхідний Х
для реалізації Програми згідно з
додатком

Програма
додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 рік
І. Загальна частина
Програма розроблена на підставі статті 2 Закону України “Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні”, статті 34 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”.
ІІ. Мета Програми
Метою програми є надання адресної
громадянам, які потребують соціальної підтримки.

матеріальної

допомоги

III. Основні завдання Програми
1. Фінансування доплати за користування телефоном інвалідам І і ІІ
групи по зору та інвалідам без обох ніг.
2. Закупівля санаторно-курортних путівок для оздоровлення ветеранів
праці.
3. Надання грошової допомоги, закупівля продуктових наборів для
певних категорій осіб, організація святкових заходів з нагоди знаменних подій і
пам’ятних дат.
4. Компенсація за організацію ритуальних послуг для поховання певних
категорій осіб, перевезення тіл померлих до моргу.
5. Надання одноразової грошової допомоги особам, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції та стали на облік в м. Ужгороді як вимушені
переселенці, згідно з окремими розпорядженнями міського голови, а також
надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО на поховання у
розмірі 10000,00 грн.
6. Надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної
операції на сході України з числа мешканців м. Ужгорода у розмірі від 500,00
грн. до 10000,00 грн. відповідно до висновку координаційної комісії з питань
соціального захисту населення або згідно з окремим розпорядженням міського
голови.
7. Надання щомісячної адресної допомоги членам сімей загиблих
учасників АТО – мешканців м. Ужгород, яким надано відповідний статус, у
розмірі 500,00 грн. щомісячно на покриття додаткових витрат на житлово –
комунальні послуги.
8. Передплата періодичних видань газети «Ужгород».
9. Оплата видатків пов’язаних з реєстрацією місця проживання,
відновленням, заміною та іншими операціями з паспортом громадянина
України осіб, які звернулися до Сектору обліку та нічного перебування

бездомних осіб Ужгородського міського територіального центру (надання
соціальних послуг) для реєстрації місця проживання.
10. Відшкодування вартості путівок санаторно-курортним закладам за
оздоровлення ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви
нацистських переслідувань».
IV. Фінансове забезпечення реалізації Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься у межах коштів,
передбачених у бюджеті міста для управління праці та соціального захисту
населення (згідно з додатком).
V. Основні заходи Програми
1. Щомісячна доплата за користування телефоном у розмірі 50 % суми

абонентної плати інвалідам І і ІІ групи по зору та інвалідам без обох ніг
2. Закупівля санаторно-курортних путівок для оздоровлення ветеранів
праці.
3. Покриття поштових витрат та надання одноразової грошової допомоги:
непрацюючим особам (в тому числі інвалідам та одиноким громадянам
похилого віку);
особам, які брали участь в антитерористичній операції на сході України з
числа мешканців м. Ужгород;
матерям, які народили дітей 1 січня;
іншим особам відповідно до рішень сесій міської ради, розпоряджень
міського голови;
малозабезпеченим особам та пільговій категорії громадян міста, яким
було встановлено автономне електричне опалення на покриття витрат на оплату
вартості резерву абонованої потужності згідно розпорядження міського голови
в розмірі від 500,00 грн. до 2340,00 грн.
Організація святкових заходів для учасників знаменних подій і пам’ятних
дат.
Закупівля продуктових наборів для малозабезпечених, інвалідів та
одиноких громадян похилого віку.
4. Компенсація за організацію ритуальних послуг для поховання певних
категорій осіб, перевезення тіл померлих до моргу.
5. Компенсація за організацію поховання мешканців міста з числа
безробітних громадян.
6. Надання одноразової грошової допомоги особам, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції та стали на облік в м. Ужгороді як вимушені
переселенці, згідно з окремими розпорядженнями міського голови, а також

надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО на поховання у
розмірі 10000,00 грн.
7. Надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної
операції на сході України з числа мешканців м. Ужгорода у розмірі від 500,00
грн. до 10000,00 грн. відповідно до висновку координаційної комісії з питань
соціального захисту населення або згідно з окремим розпорядженням міського
голови.
8. Надання щомісячної адресної допомоги членам сімей загиблих
учасників АТО – мешканців м. Ужгород, яким надано відповідний статус, у
розмірі 500,00 грн. щомісячно на покриття додаткових витрат на житлово –
комунальні послуги.
9. Компенсація за надання послуг з перевезення тіл померлих мешканців
міста Ужгорода до моргу.
10. Компенсація за організацію ритуальних послуг для поховання
Почесних громадян міста та делегата І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської
України
11. Передплата періодичних видань газети «Ужгород».
12. Оплата видатків пов’язаних з реєстрацією місця проживання,
відновленням, заміною та іншими операціями з паспортом громадянина
України осіб, які звернулися до Сектору обліку та нічного перебування
бездомних осіб Ужгородського міського територіального центру (надання
соціальних послуг) для реєстрації місця проживання.
13. Відшкодування вартості путівок санаторно-курортним закладам за
оздоровлення ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви
нацистських переслідувань.
VI. Організація та контроль за виконанням Програми
Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється
управлінням праці та соціального захисту населення.
______________________________________________________

Додаток
до Програми
РОЗРАХУНОК
потреби коштів для реалізації
Програми додаткових гарантій соціального захисту
громадян на 2018 рік
№
з/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Зміст
Щомісячна доплата за користування телефоном у розмірі
50 % суми абонентної плати інвалідам І і ІІ групи по зору
та інвалідам без обох ніг
Закупівля санаторно-курортних путівок для оздоровлення
ветеранів праці
Покриття поштових витрат та надання одноразової
грошової допомоги:
непрацюючим особам (в тому числі інвалідам та
одиноким громадянам похилого віку);
особам, які брали участь в антитерористичній операції на
сході України з числа мешканців м. Ужгород;
матерям, які народили дітей 1 січня;
іншим особам відповідно до рішень сесій міської ради,
розпоряджень міського голови;
малозабезпеченим особам та пільговій категорії громадян
міста, яким було встановлено автономне електричне
опалення на покриття витрат на оплату вартості резерву
абонованої потужності згідно розпорядження міського
голови в розмірі від 500,00 грн. до 2340,00 грн.
Організація святкових заходів для учасників знаменних
подій і пам’ятних дат.
Закупівля продуктових наборів для малозабезпечених,
інвалідів та одиноких громадян похилого віку
Компенсація за організацію ритуальних послуг для
поховання самотніх (бездомних) осіб
Компенсація за організацію поховання мешканців міста з
числа безробітних громадян
Надання одноразової грошової допомоги особам, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України
та районів проведення антитерористичної операції та
стали на облік в м. Ужгороді як вимушені переселенці,
згідно з окремими розпорядженнями міського голови, а
також надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих
учасників АТО на поховання у розмірі 10000,00 грн

Сума
(тис. грн.)
14,0
40,0

1700,0

50,0
70,0

100,0

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Надання адресної матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції на сході України з числа
мешканців м. Ужгорода у розмірі від 500,00 грн. до
10000,00 грн. відповідно до висновку координаційної
комісії з питань соціального захисту населення або згідно
з окремим розпорядженням міського голови
Надання щомісячної адресної допомоги членам сімей
загиблих учасників АТО – мешканців м. Ужгород, яким
надано відповідний статус, у розмірі 500,00 грн.
щомісячно на покриття додаткових витрат на житлово –
комунальні послуги
Компенсація за надання послуг з перевезення тіл
померлих мешканців міста Ужгорода до моргу
Компенсація за організацію ритуальних послуг для
поховання Почесних громадян міста та делегата І з’їзду
Народних Комітетів Закарпатської України
Передплата періодичних видань газети «Ужгород»
Оплата видатків пов’язаних з реєстрацією місця
проживання, відновленням, заміною та іншими
операціями з паспортом громадянина України осіб, які
звернулися до Сектору обліку та нічного перебування
бездомних осіб Ужгородського міського територіального
центру (надання соціальних послуг) для реєстрації місця
проживання
Відшкодування вартості путівок санаторно-курортним
закладам за ветеранів війни, осіб, на яких поширюється
дія Законів України « Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських
переслідувань»
Разом:

440,0

150,0

220,0
50,0
100,0

10,0

200,0

3144,0

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми додаткових гарантій
соціального захисту громадян у 2018 році
Обсяг
коштів,
які Етапи виконання Програми
пропонується залучити на
І
ІІ
ІІІ
виконання програми
Обсяг ресурсів усього, у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський бюджет
Кошти
джерел

не

бюджетних

Усього витрат на виконання
Програми, тис. грн.

3144,0

Перелік завдань міської цільової Програми додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2018 році

Всього на
виконання
програми

Місцеви
й
бюджет

3144,0

3144,0

Відповідальні
виконавці

У т. ч.
кошти
міського
бюджету

Загальний
фонд
Спеціальний
фонд

Загальний
фонд
Спеціальний
фонд

У т. ч.
кошти
міського
бюджету

ІІІ етап
20__-20__ рр.

Обсяг видатків

ІІ етап
20__-20__ рр.

Обсяг видатків

Загальний
фонд
Спеціальний
фонд

Обсяг видатків

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Обсяг видатків

У т. ч. кошти
міського бюджету

Спеціальний
фонд

2018 рік (проект)

Етапи виконання Програми
І етап
20__ рік
20__ рік
(прогноз)
(прогноз)
У т. ч.
У т. ч.
кошти
кошти
міського
міського
бюджету
бюджету

Загальний
фонд

Джерела
фінансув
ання

Обсяг видатків

Мета, завдання,
ТПКВКМБ

Управління
праці та
соціального
захисту
населення

Підпрограма (для комплексних програм)
Мета:
Всього на
виконання
підпрограми
Завдання
1.
Фінансування
доплати
за
користування
телефоном інвалідам
І і ІІ групи по зору та
інвалідам без обох
ніг.
Завдання 2. Закупівля
санаторно-курортних
путівок
для
оздоровлення

Місцеви
й
бюджет

14,0

14,0

Управління
праці та
соціального
захисту
населення

Місцеви
й
бюджет

40,0

40,0

Управління
праці та
соціального
захисту

ветеранів праці.
Завдання 3. Надання
грошової допомоги,
закупівля
продуктових наборів
для певних категорій
осіб,
організація
святкових заходів з
нагоди
знаменних
подій і пам’ятних дат.
Завдання
4.
Компенсація
за
організацію
ритуальних
послуг
для поховання певних
категорій
осіб,
перевезення
тіл
померлих до моргу
Завдання 5. Надання
одноразової грошової
допомоги особам, які
переміщуються
з
тимчасово окупованої
території України та
районів проведення
антитерористичної
операції та стали на
облік в м. Ужгороді
як
вимушені
переселенці, згідно з
окремими
розпорядженнями
міського голови, а
також
надання
матеріальної
допомоги
сім’ям
загиблих учасників
АТО на поховання у
розмірі 10000,00 грн
Завдання 6. Надання
адресної матеріальної

населення
Управління
праці та
соціального
захисту
населення

Місцеви
й
бюджет

1700,0

1700,0

Місцеви
й
бюджет

390,0

390,0

Управління
праці та
соціального
захисту
населення

Місцеви
й
бюджет

100,0

100,0

Управління
праці та
соціального
захисту
населення

Місцеви
й

440,0

440,0

Управління
праці та

допомоги учасникам
антитерористичної
операції на сході
України
з
числа
мешканців
м.
Ужгорода у розмірі
від 500,00 грн. до
10000,00
грн.
відповідно
до
висновку
координаційної
комісії
з
питань
соціального захисту
населення або згідно
з
окремим
розпорядженням
міського голови.
Завдання 7.
Надання щомісячної
адресної
допомоги
членам
сімей
загиблих учасників
АТО – мешканців м.
Ужгород,
яким
надано відповідний
статус,
у розмірі
500,00
грн.
щомісячно
на
покриття додаткових
витрат на житлово –
комунальні послуги.
Завдання
8.
Передплата
періодичних видань
газети «Ужгород»
Завдання 9. Оплата
видатків пов’язаних з
реєстрацією
місця
проживання,
відновленням,

бюджет

соціального
захисту
населення

Місцеви
й
бюджет

150,0

150,0

Управління
праці та
соціального
захисту
населення

Місцеви
й
бюджет

100,0

100,00

Місцеви
й
бюджет

10,0

10,0

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
Управління
праці та
соціального
захисту
населення

заміною та іншими
операціями
з
паспортом
громадянина України
осіб, які звернулися
до Сектору обліку та
нічного перебування
бездомних
осіб
Ужгородського
міського
територіального
центру
(надання
соціальних
послуг)
для реєстрації місця
проживання
Завдання
10.
Відшкодування
вартості
путівок
санаторно-курортним
закладам за ветеранів
війни, осіб, на яких
поширюється
дія
Законів України «
Про статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту»
та
«Про
жертви
нацистських
переслідувань»

Місцеви
й
бюджет

200,0

200,0

Управління
праці та
соціального
захисту
населення

