
вIльногрсъкА MIcbKA рАдА днIпропЕтровськоi оьлдстl
викондвчий KoMITET вIльнопрськоi мIсъкоi рдди

днIпропЕтровсъкоi оБлАстI
(вIльногрський мlськвиконком)

рIшЕння

м.Вiльногiрськ 38//р,/у_.4 t

Про розгляд питання щодо схв€Lлення змiн до MicbKoi цiльовоi програми кЗ

думкою про людей> на 2020,2024 роки, затвердженоi рiшенням Вiльногiрськоi
MicbKoi ради .Щнiпропетровськоi областi вiд 19 грулня 20119 року J\b l743-76IVII
(iз змiнами)

Заслухавши iнформацiю заступника директора департаменту соцiально-
гуманiтарноi полiтики Вiльногiрськоi MicbKoi ради Щнiпропетровськоi областi -
начаJIьника управлiння соцiального захисту населення Нiни ЛИМАР про

розгляд питання щодо схв€Lлення змiн до MicbKoi цiльовоТ програми <З думкою
про людей>> на 2020-2024 роки, затвердженоТ рiшенням ВiльногiрськоТ мiськоI

ради lнiпропетровськоi областi вiд 19 грудня 2019 року J\Гэ |74З - 76NII,
керуючись статтями З4, 52 Закону Украiни uПро мiсцеве самоврядуванIuI в

YKpaiHb, виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради

ВИРIШИВ:

1.Схвалити проект рiшення Вiльногiрськоi MicbKoi ради
ЩнiпропетровськоТ областi <Про внесення змiн до MicbKoi цiльовоi програми <З

думкою про людей> на 2020-2024 роки, затвердженоi рiшенням Вiльногiрськоi
MicbKoi ради ЩнiпропетровськоТ областi вiд 19 грудня 201'9 року М 1743-76IVII
(iз змiнами)> (додаеться).

2. Направити в устаноыIеному порядку проею рiшення Вiльногiрськоi MicbKoT

ради ЩнiпропетровськоТ областi <Про внесення змiн до MicbKoT цiльовоТ програми
<З думrкою про людей> на 2020-2024 ром, затвердженоi рiшеннJIм Вiльногiрськоi
MicbKoT ради fiнiпропетровськоТ областi вiд 19 грудrrя 20|9 року J\Ъ 1743-76MI (iз
змiнами)>> з вiдповiдними матерiа-гlами длJI розгJIяду на пленарноIчry засiданнi cecii
Вiльногiрськоi MicbKoI ради Щнiпропетровськоi областi.

3. Щоруrити заступнику директора департаменту соцiально-ryманiтарноТ
полiтики Вiльногiрськоi MicbKoi ради Щнiпропетровськоi областi - начальнику

управлiнrrя соцiального захисту населення HiHi ЛИМАР виступити на пленарному
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засiданнi cecii ВiлЬногiрськОТ мiськоi ради Щнiпропетровськоi областi з доповiддо iз

зазначеного питанrш.
4. Координацiю роботи по виконанню даного рiшення покласти на

заступника директора департаменту соцiально-гуманiтарноi полiтики
Вiльногiрськоi MicbKoT Ради ,.Щнiпропетровськоi областi начальника

управлiння соцiального захисту населення HiHy ЛИМАР, КОНТРОЛЬ - На

заступника мiського голови з питань дiяльностi виконаВЧих оргаНiВ РаДИ -
директора департаменту соцiально-ryманiтарноi полiтики Вiльногiрськоi
MicbKoi ради Щнiпропетровськоi областi IHHy ШТРУШУ.

мiський голова Володимир ВАСИЛЕНКО



Додаток
ло рiшення виконавчого KoMiTeTy
Вiльногiрськоi мiськоi ради
.Щнiпропетровськоi областi
-Цц, яrlс N9 33/D/q -.t24 g

ВIЛЬНОГРСЬКА MICьKA РАДА

дншропЕтровськоi оБлАстI

восьмого скликання

рIшЕння

м. Вiльногiрськ

Про внесення змiн до мiськоi цiльовоi програми <З думкою про людей> на
2020-2024 роки, затвердженоi рiшенням Вiльногiрськоi MicbKoI ради
Щнiпропетровськоi областi вiд 19 грулня 20|9 року М 1743-7бЛШ (iз змiнами)

Заслухавши iнформацiю заступника директора департаменту соцiа;rьно-
гуманiтарноi полiтики Вiльногiрськоi MicbKoi ради Щнiпропетровськоi областi -
нач€Lпьника управлiння соцiального захисту населення Нiни ЛИМАР про
внесення змiн до MicbKoT цiльовоi програми кЗ думкою про людей> на 2020-
2024 роки, затвердженоi рiшенням Вiльногiрськоi MicbKoi ради
Щнiпропетровськоi областi вiд l9 грудня 2019 року J\b l743 - 76NII, керуючись
статтями 25, 26 Закону Украiни вiд 21 травги 1997 р.JФ280/97-ВР пПро мiсцеве
самоврядуван}uI в YKpaiHi>>, MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

1. Внести змiни до MicbKoT цiльовоТ програми кЗ думкою про людей> на
2020-2024 роки, затвердженоi рiшенням Вiльногiрськоi MicbKoi ради
Щнiпропетровськоi областi вiд 19 грудня 20|9 року J\Ъ |743-76lVП (iз
змiнами), а саме: викласти додатки |,2 до мiськоI цiльовоi програми <З

думкою про людей> на 2020-2024 роки у редакцii згiдно з додатками 1 ,2 до
цього рiшення.

2. MicbKoMy фiнансовому управлiнню Вiльногiрськоi MicbKoi ради
Щнiпропетровськоi областi впродовж бюджетного перiоду здiйснювати видатки
на реалiзацiю завдань i заходiв з виконання програми в межах затверджених
бюджетних призначень.

Jъ



З. Координацiю роботи по виконанню
заступника директора департаменту
Вiльногiрськоi MicbKoi ради Днi
управлiння соцiального захисту населення Н
заступника мiського голови з питань дiяльн
директора департаменту соцiально-гуманi
MicbKoT ради Щнiпропетровськоi областi IHHy

мiський голова

ri областi

ого рiшення покласти на
ьно-гуманiтарноi полiтики

ну ЛИМАР, контроль - на
органiв ради -
Вiльногiрськоi

Володимир ВАСИЛЕНКО



,.Щодаток 1

до рiшення сесii Вiльногiрськоi MicbKoi
ради Днiпропетровськоi областi

Nь

,Щодаток 1

до MicbKoi цiльовоi Програми кЗ
думкою про людей> на 2020 - 2024
роки)

ЗАТВЕРДЖЕНОi
рiшенням cecii Вiльногiрськоi MicbKoT
ради,Щнiпропетровськоi областi
вiд 19 грудня 2019 року М 1743-76Л/II
(iз змiнал,rи)

пАспорт
мIсъкОi цtльОвоi прОгрАмИ дЕпАртАмЕнту соLцАльно_
гумАнIтАрноi полtтl,д<и вIльногIрськоi мlсъкоi рАди

Д{IПРОПЕТРОВСЬКОi ОБЛАСТI

1. Назва: <З думкою про людей) на2О20 - 2О24роки

2. Пiдстави для розроблення:- УкаЗ Президента Украiни вiд 10 листопада 2006 року м 9451200б <Про
д!нъ вшанування учасникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapii "u Чорнобиrr"."*iй
АЕС),

- Бюджетний кодекс Украiни вiд 08 липня 2010 року м 2456_VI (зi
змiнами),

- Закон Украiни вiд 28 лютого 199l року J\! 796_хII
соцiальний захист громадян, якi по.rрч*д-" внаслiдок
катастрофи> (зi змiнами),

- Закон УкраТни вiд 2I березня 1991 року j\Ъ 875-хII пПро основи
соцiальнОi захищеНостi осiб з iнвалiднiстю в YKpaiHi> (зi змiнами),- Закон УкраiЪи вiд 17 квiтня 1991 року JФ g62-xII uПро реабiлiтацiюжертв репресiй комунiстичного тоталiтарного режиму lg17-19gl poKiB> (зi
змiнами),

- Закон Украiни вiд 12 грудня 1991 року }Ф I}Z2-I(II uПро протидiю
поширенню хвороб, зумовлених BipycoM iмунодефiциту под"r" @lщ таправовий i соцiальний захист людей, якi живуть з ВIЛ> (зi змiнами),- Закон Украiни вiд 02 жовтнЯ Ig92 рокУ J\ъ 2657-ХII <Про-iнформацiю>
(зi змiнами),

- Закон УкраiЪи вiд 14 жовтня |992 року J\b 2694-хп пПро охорону
працi> (зi змiнами),

- Закон УкраIни вiд 22 жовтня 1993 року м 3551_хII <Про статус
BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту) (зi змiнами),

кПро статус i
Чорнобильськоi
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- Закон УкраIни вiд 16 грулня 1993 року }Ф 372I-XII кПро ocHoBHi засади
СОЦiального захисту BeTepaHiB працi та iнших громадян похилого BiKy в
YKpaiHi> (зi змiнами),

- ЗакоН УкраiнИ вiД 15 лютогО 1995 рокУ NЬ 62l95-BP <Про заходи
ПРОТИДii незаконному обiry наркотичних заЪобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв та зловживанню ними> (зi змiнами),

- ЗаКон Украiни вiд 05 липня 2001 року М 2586-III пПро протидiю
захворюванню на туберкульоз) (зi змiнами),

- ЗаКОн УкраIни вiд 06 квiтня 2000 року J\Ъ 1645-Ш <Про захист
населення вiд iнфекцiйних хвороб> (зi змiнами),

- ЗаКОн УкраТни вiд 10 липня 2003 року J\Ъ 1102-IV <Про поховання та
похоронну справу> (зi змiнами),

- Закон Украiни вiд 02 червня 2005 року J\Гs 262з-|У пПро основи
СОЦiального захисту бездомних осiб i безпритульних дiтей> (зi змiнами),

- ЗаКОн Украiни вiд 17 березня 2011 року Ns 3160-И кПро соцiальну
адаптацiю осiб, якi вiдбувають чи вiдбув€lли покарання у видi обмеження волi
або позбавлення волi на певний строк) (зi змiнами),

- Закон УкраТни вiд 17 сiчня 2019 року Ns 2671-УIII пПро соцiальнi
послуги) (зi змiнами),

- Постанова Верховноi Ради Украiни вiд 03 грудня 1998 року J\b 291-xlv
кпро заходи щодо полiпшення соцiального захисту iнвалiдiв>>,

- Постанова Кабiнету УкраТни вiд l] травня |99З року J\ьз54 кПро
безплатний проiъд пенсiонерiв на транспортi заг€шьного користування) (ri
змiнами),

- Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 31 сiчня 2о07 року Jф 99
пПро затвердження Порядку надання допомоги на поховання д""*r* категорiй
осiб виконавцю волевиявлення померлого або особi, яка зобов'язалася поховати
померлого> (зi змiнами),

- Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiъи вiд 29 грудн я 2009 року J\ъ 1417
кЩеякi питання дiяльностi територiа.пьних центрiв соцiального обJлуiо"уuurr"
(надання соцiальних послуг)> (зi змiнами),

- Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1З лютого 20Iз року J\b 115
uпро порядок повiдомноi ресстрацii галузевих (мiжгалузевих) i терйторiальних
угод, колективних договорiв> (зi змiнами),

- Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2З вересня 202О Ng 859
<щеякi питання призначення i виплати компенсацii фiзичним особам, якi
надають соцiальнi послуги з догляду на непрофесiйнiй ocHoBi> (зi змiнами),- рiшення !нiпропетровськоТ обласноi ради,- рiшення Вiльногiрськоi MicbKoi Ради Кам'янського району
Щнiпропетровськоi областi,

- рiшення виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi Micbkoi ради
Щнiпропетровськоi областi,

- iншi нормативно-правовi акти.
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3. Замовник програми: департамент соцiально-гуманiтарнот полiтики
ВiльногiрськоТ MicbKoi ради !нiпропетровськоТ областi.

4. Замовники-спiввиконавцi:
- УПРаВЛiННя соцiального захисту населення департаменту соцiально-

ГУМаНiТаРноi полiтики Вiльногiрськоi MicbKoi ради !нiпропетровськоI областi
(надалi УСЗН ДСГП)

Адреса: вул. iM. Ю. М. Устенка, 29, м. Вiльногiрськ, 51700, тел.5-27-З4
надалi ;

- Вiльногiрська MicbKa органiзацiя BeTepaHiB Украiни
Адреса: бульвар М"ру, 15, м. Вiльногiрськ, 51700, тел.5-27-99;
- ВИКОНаВчий KoMiTeT Вiльногiрськоi MicbKoT ради .ЩнiпропетровськоI

областi
Адреса: вул. iM. В. В. Варена, 15, м. Вiльногiрськ, 51700, тел.5-28-03;
- КП КВiльногiрська центральна MicbKa лiкарня> Вiльногiрськоi MicbKoi

ради lнiпропетровськоi областi (надалi КП (ЦМЛ> ВМР)
АДРеСа: вУл. iM. Ю. М. Устенка, 72, м. Вiльногiрськ, 51700, тел. 5_05-31;
_ кП <Вiльногiрський мiський центр первинноi медико-санiтарноI

ДОПОМОГИ> ВiЛьногiрськоТ MicbKoT ради !нiпропетровськоТ областi (надалi КП
кВМI_ЩМСД) ВМР)

Адреса: вул. iM. ю. м. Устенка, 19, м. Вiльногiрськ,51700, тел.5-05-08;
- KoMyHElJIbHa установа <I-{eHTp надання соцiальних послуг))

вiльногiрськоI Micbkoi Ради .щнiпропетровськоi областi (надалi ку цнсп вмр)
Адреса: вул. iM. ю. м. Устенка, 29, м. Вiльногiрськ, 51700,

тел.050б263974;

- Управлiння архiтектури, капiтального будiвництва та житлово-
комун€tльного господарства Вiльногiрськоi мiськоi Ради !нiпропетровськоi
областi (надалi УАКБ та ЖКГ)

Адреса: вул. iM. Ю. М. Устенка, 14, м. Вiльногiрськ,51700;
- Пiдприсмства, органiзацiI та установи громади.

5. Мета:
- вдосконалення та посилення рiвня соцiального захисту населення

громади, сприяння пiдвищенню рiвня життя вразливих та соцiально
незахищених верств населення шляхом ix соцiальноi пiдтримки, вирiшення
питань соцiально-побутового обслуговування громадян, якi перебувають ускладних життевих обставинах, пiдвищення матерiально-побутового рiвня ocib
похилого BiKy, осiб з iнвалiднiстю, BeTepaHiB вiйни та працi, дiiей вiйни,
учасникiв лiквiдачiТ aBapii на Чорнобильськiй АЕС, постр€Dкд€ших внаслiдок
чорнобильськот катастрофи, членiв сiмей загиблих (померлих) Захисникiв i
Захисниць Украiни, громадян, якi виявили бажання проходити вiйськову
службУ за контрактом, реабiлiтованих осiб, визначених у cTaTTi f Закону
Украiни кПро реабiлiтацiю жертв репресiй KoMyHicT"""o.o тоталiтар"о.Ь
режимУ 1917-1991 poKiB>>, членiв сiмей працiвникiв органiв внутрiшнiх 

"rpu",
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якi загинули пiд час виконання службових обов'язкiв з охорони громадського
порядку i боротьби зi злочиннiстю, тощо;

- взасмодiя з органами виконавчоi влади, громадськими органiзацiями,
дiяльнiсть яких мае соцiальну спрямованiсть;

ОРганiв державноI влади з регiон€ulьними громадськими органiзацiями та
iНшими юридичними особами у сферi соцiального захисту та охорони працi на
територii громади;

-Реалiзацiя заходiв щодо створення н€lJIежних, безпечних i здорових умов
пРацi на пiдприсмствах, в установах та органiзацiях ycix форlrл власностi
шляхом виконання конкретних завдань з органiзацiйного, матерiально-
технiчного, наукового та нормативно-правового забезпечення ik дiяльностi у
СфеРi охорони працi, подальшого вдосконалення системи управлiння та нагляду
За ОХороною працi, подальшого вдоскон€uIення системи управлiння та нагляду
за охороною працi;

-створення умов для надання якiсних соцiальних послуг.

б. Початок: сiчень 2020 р., закiнчення: грудень 2024 р.

7. Етапи виконання: Програма виконусться в один етап.

та
за

8. Обсяги фiнансування, у тому числi видатки державного, обласного
мiського бюджету та iнших джерел, не заборонених чинним

Украiн

о

конодавством ук иi
Обсяг фiнан -

сування
усього, грн.

За poKaMlt виконання

2020р. 202Ip. 2022р. 202Зр. 2024р.
ffержав-
ний
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

облас-
ний
бюджет

l l57200,00 436000,00 з00200,00 421000,00 0,00 0,00

Мiський
бюджет

1891 5 l64,00 20з4991,00 2418809,00 4764798,00 64з5592,00 з260974,00

Iншi
джерела

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Усього 20072з64,00 247099|,00 27l9009,00 5l85798,00 64з5592,00 з260974,00

. (rцlнка BHocTi виконання П ми
кiлькiснi показники виконання програми якiснi показники виконання програми
Найменування показника Одиниця вимiру

значення lrоказника
2020р. 202lp. 2022р. 2023р. 2024р.

1.1.Надання соцiальноТ матерiальноi l4l l 1з46 1 502 |,792 1659



допомоги за рахунок коштiв мiського
бюджетy
|,2. Надання матерiа.шьноi допомоги
громадянам за рахунок субвенцiТ з

обласного бюджету бюджетам MicT, районiв
та об'сднаних територiальних громад на
виконання доручень виборчiв депутатами
обласноТ ради

2з 2з 3,| 0 0

1.3,Компенсацiйнi виплати фiзичним
особам, якi надають соцiальнi послуги

зl 9 9 15 l0

|.4. Обладнання пандусами об'сктiв
соцiальноi iнфраструктури та житлових
примiщень займаних iнвалiдами або
сiм'ями, у складi яких вони е, пiд'iздiв,
сходових площадок будинкiв, в яких
мешкають iнвалiди, за рахунок коштiв
мiського бюджету

100 % l00 % l00 % l00 % l00 %

2.I. Пiльги з послуг зв'язку, санаторно-
курортне лiкування, компенсацiя за
пiльговий проiЪл окремим категорiям
громадян, зубопротезування, а також
компенсацiйнi виплати за пiльговий проIзд
окремих категорiй громадян за рахунок
коштiв мiського бюджету

2928 з928 24l4 301 5 з l43

3.1 . Фiнансова пiдтримка громадських
об'еднань BeTepaHiB та громадських
об'сднань осiб з iнвалiднiстю

1 1 0 0 1

4.|. Оплата судового збору за подання
позовiв в частинi надмiрно виплачених
пiльг, допомог, субсидiй тощо

,7
6 l 18 lз

5.1.Надання комплексу соцiальних послуг
окремим категорiям громадян

100 % l00 % 100 % 100 % l00 %

6.1.Сприяння пiдвищенню фахового рiвня
посадових осiб та спецiалiстiв з питань
охорони працi та представникiв профспiлок

100 % l00 % 100 % 100 % 100 %

6.2.Вжиття заходiв, спрямованих на
полiпшення охорони працi, зниження рiвня
травматизму на виробництвi та формування
сдиного пiдходу до розв'язання
комплексних завдань з охорони працi

100 % 100 % l00 % 100 % 100 %

6.3.Привернення уваги суспiльства,
органiв державноi влади, суб'ектiв
господарювання, громадських органiзацiй
до забезпечення належних, безпечних i
здорових умов працi

l00 % l00 % 100 % 100 % l00 %

6.4.Органiзацiя проведення атестацii
робочих мiсць за умовами працi та

100% 100 % l00 % |00 0/о 100 %



здiИс"еrrя контролю за приведенням ik у
вiдповiднiсть до вимог нормативно-

правових aKTiB про охорону прачi та
пiтrrrrпгrr сятriтяпного законолавства

бSЗдiИснення контролю за органiзацiею та

якiсним проведенням попереднiх та

перiодичних медиtIнIо( огJIядiв працiвникiв,
якi протягом виробничоi дiяльноgгi зайшrягi на

BIDKKID( рбсrгах та робсrгах зi шкiдливими чи

небезпечними умовами працi або с особами
пiкrrтrл пп 2I noкv

l00 % l00 % l00 % 100 % l00 %

Й.Заб.зпечення в галузях виробничоТ

сфери пiдготовки квалiфiкованоi робочоi
сили

l00 % l00 % l00 % l00 % 100 %

'7.|. Поховання бездомних громадян, а

також осiб, вiд яких вiлмовилисьрiдцi _
l 4 5 4

1.2. Заходи з риту€шьних послуг (зокрема

послуг з перевезення, похованнJI)

вiйськовослужбовцiв, якi загинули пiд час

бойових дiй, у зв'язку з вiйськовою
агресiею Росiйськоi Федерацii проти
Украiни

100 % l00%

Заступник директора департаменту
соцiально-ryманiтарноТ полiтики
Вiльногiрськоi MicbKoT ради
.Щнiпропетровськоi областi - начапьник HiHa лимдр
управлiння соцiагlьного захисту населення

Секретар ВiльногiрськоТ MicbKoi ради
Олександр БОБОIIКО

.Щнiпропетровськоi областi

8



lвдань
(З дчм

за

.Щодаток 2

до рiшення сесii Вiльногiрськоi MicbKoi

ради Днiпропетровськоi областi
м

Додаток 2

до MicbKoi цiльовоi Програми кЗ
думкою про людей) на 2020 - 2024
роки>,

ЗАТВЕРДЖЕНОi
рiшенням сесii Вiльногiрськоi MicbKoi

ради Днiпропетровськоi областi
вiд 19 грудня 2019 року Np 1743-76ЛlII
(iз змiнами)

пЕрЕлIк
заходiв MicbKoi цiльовоI програми

юдей>> на2020-2024кOк) л на ки
Назва

напряму
дiяльноётi

(прiоритетнi
завдання)

Змiст заходiв
програми з

виконання
завдання

Вiдповiдаль-нi
за виконання

Строки
виконанн

я

обсяги
фiнансуванн
я за роками
виконання,

грн.

Очiкува-
ний

результат
вц

впконання
заходY

l. Своечасне
надання
соцiальноТ
пiдтримки
для пiдви-
щення рiвня
життсздатнос
Ti незахище-
них верств
населення та
пiльгових
категорiй
громадян та
забезпечення
безперешко-
дного
життевого
середовища
для осiб з
обмеженими
фiзичними
МОЖJIИВОСТЯМ

и та iнших
маломобiль-
них груп
населення

1.1. Надання
соцiальноТ
матерiальноТ
допомоги за рахунок
коштiв мiського
бюлжету

усзн дсгп Протягом
року

2020 piK -
1265602,00
202l piK -
1422244,00
2022 piK -
з б4796 l ,00
2023 piK *
4512405,00
2024 piK-
l915041,00

Полiпшен-
нJI

матерiаль-
ного стану

1.2. Надання
матерiальноТ
допомоги
громадянам за

рахунок субвенцii з
обласного бюлжеry
бюджетам MicT,

районiв та
об'еднаних
територiальних
громад на виконання
доручень виборчiв
депутатами обласноТ

Ради

усзн дсгп Протягом

року

2020 piK -
4з6000,00
202l piK -
300200,00
2022 piK -

421000,00
202З рiк*
0,00
2024 piK-
0,00

Полiпшен-
ня здоров'я
та
матерiаль-
ного стану

1.3. Компенсацiйнi
виплати фiзичним
особам, якi надають
соцiальнi послуги

усзн дсгп Протягом

рок)
2020 piK -
зз 703,00
2021 piK -
12944з,00
2022 ptK -

Полiпшен-
ня здоров'я
та
матерiаль-
ного стану

9



10

l54зз 1,00
202З piK -
5119з5,00
2024 ptK-
222240,00

l,4. обладнання
пандусами об'ектiв
соцiальнот
iнфраструктури та
житлових примiщень
займаних iнва.лiдами
або сiм'ями, у сютадi
яких вони с,
пiд'Тздiв, сходових
площадок будинкiв, в
яких мешкають
iнвалiди, за рахунок
коштiв мiського
бюджету

УАКБ та ЖКГ Протягом
року

2020 piK -
0,00
202l piK -
0,00
2022 piK-
0,00
2023 piK -
0,00
2024 piK-
0,00

забезпечен
ня досry_
пом до
об'ектiв
соцiальнот
iнфрастру-
ктури та
житлових
примiщень
маломобiль
ноТ
категорiТ
населення

2.Надання
пiльг та
компенсацiйн
их виплат
окремим
категорiям
громадян

2.1. Пiльги з послуг
зв'язку, санаторно-
курортне лiкування,
зубопротезування,
компен-сацiя за
пiльговий проi'зд
окремим категорiям
громадян, а також
компенсацiйнi
виплати за пiльговий
проi'зд окремих
категорiй громадян
за рахунок коштiв
мiського бюджету

усзн дсгп Протягом

року

2020 piK -
587659,00
2021 piK -
755566,00
2022 piK-
589078,00
2023 piK -
982000,00
2024 piK*
l 007520,00

Отримання
пiльг та
компенсацi
йних
виплат
окремими
категорiя-
ми грома_
дян

3.Забезпеченн
я участi
громадських
об'еднань
BeTepaHiB та
громадських
об'еднань
осiб з iнвалiд-
нiстю в

економiчнiй,
соцiальнiй,
кульryрнiй та
iнших сферах
суспiльного
жит,гя

3.1. Фiнансова
пiдтримка
громадських
об'сднань BeTepaHiB
та громадських
об'еднань осiб з

iнвалiднiстю

усзн дсгп,
рада Вiльно-
гiрськоi MicbKoT
органiзачiТ
BeTepaHiB

Щнiпропетров-
ськоТ областi,
MicbKa органi-
зацiя !нiпро-
петровського
обласного
об'еднання
BeTepaHiB
Афганiстану,
Вiльногiрська
MicbKa
органiзацiя
iнвалiдiв
кЕдельвейс>

Протягом

року

2020 piK -
127,7|з,00
202l piK -
87829,00
2022 piK-
0,00
202З piK-
0,00
2024 piK-
60400,00

Забезпече-
ння участi
громадсь_
ких органi-
зацiй iHBa-
лiдiв i вете-
paHiB в
економiч-
нiй
соцiаль-
нiй, куль-

ryрнiй та
iнших
сферах
суспiльно-
го життя

4.Забезпечен-
ня вико-

4.1. Оплата судово-го
збору за подання

усзн дсгп Протягом
року

2020 piK -
l4714,00

Сплата
судового



11

нання вимог
законодавст-
ва УкраТни

позовiв в частинi
надмiрно виплачених
пiльг, допомог,
субсидiй тощо.

2021 piK -
l8l27,00
2022 plK -

1816,00
202З piK -
483l2,00
2024 piK-
з2253,00

збору

5.Забезпечен-
ня соцiальнот
пiдтримки
громадян, що
перебувають

у скJIадних
життевих
обставинах,
мораJIьно-
психологiч-
ного стану,
вирiшення
соцiально-
побутових
питань,
сприяння та
створення

умов для
подолання
житт€вих
трулнощiв

5.1 .Надання
комплексу
соцiальних послуг
окремим категорiям
громадян

усзн дсгп,
КУ(ЦНСП)
ВМР, КП кВМ
ЦПМСД) ВМР
, КП (ЦМЛ))
вмр,
Вiльногiрська
MicbKa фiлiя
!нiпропетровс
ького
обласного
центру
зайнятостi
пiдприсмства,

установи та
органiзаuiТ
громади

Протягом
року

За потребою забезпечен
ня соцiаль-
ноТ пiд-
тримки
громадян,

що пере-
бувають у
скJIадних
жит,гсвих
обстави-
нах,
морально-
психологiч-
ного стану,
вирiшення
соцiально-
побутових
питань,
сприяння
та створен-
ня умов
для
подолання
життевих
труднощiв

6. Забезпечен-
ня виконання
комплексних
заходiв
полiпшення
стану безпекио
гiгiени працiта
виробничого
середовища

6.1. Сприяння
пiдвищенню
фахового рiвня
посадових осiб та
спецiалiстiв з питань
охорони праui та
представникiв
профспiлок

Верхньоднiп-

ровське
вiддiлення

управлiння
виконавчоI
дирекцiТ Фонду
соцiального
страхування
УкраТни в

!нiпропетров-
ськiй областi
(за згодою),
керiвники
пiдприемств,
органiзачiй та

установ
громади

Протягом

рок),

За потребою Полiпшен-
ня стану
безпеки, гi-
гiсни працi
та
виробни-
чого сере-
довища

6.2. Вжиття заходiв,
спрямованих на
полiпшення охорони
працi, зниження
рiвня травматизму на
виробництвi та

усзн дсгп,
Верхньоднiпро
вське
вiддiлення

управлiння
виконавчот

Протягом

року
За потребою Пiдвищен-

ня квалiфi-
кацiТ
спецiалi-
cTiB з

охорони



1,2

формування
€диного пiдходу до
розвОязання
комплексних завдань
з охорони
працi

дирекцiТ Фонду
соцiального
страхування
УкраТни в

.Щнiпропетров-
ськiй областi
(за згодою),
керiвники
пiдприемств,
органiзацiй та

установ
громади

працi та
представни
KiB проф-
спiлок.
Iнформува
Htut

громад_
cbKocTi про
цiлiта
механiзми
реалiзачiТ
вимог
законодав_
чих aKTiB

6.3.Привернення

уваги суспiльства,
органiв державноi
влади, суб'ектiв
господарювання,
громадських
органiзацiй до
забезпечення
нtlлежних, безпечних
i здорових умов
прачi

усзн дсгп,
Верхньоднi-
провське
вiддiлення

управлiння
виконавчоi
дирекцiТ Фонду
соцiального
страхування
УкраТни в

Щнiпропетров-
ськiй областi
(за згодою),
керiвники
пiдприсмств,
органiзацiй та

установ
громади

Прсlтягом

року

За потребою Органiзачiя
проведення
та привер-
нення ува-
ги
суспiльства
органiв
державноТ
влади,
суб'ектiв
господарю
вання, гро-
мадських
органiзачiй
до Дня
охорони
працi в

YKpaTHi

6.4. Органiзацiя
проведення атестацiТ

робочих мiсць за

умовами працi та
здiйснення
контролю за
приведенням ix
у вiдповiднiсть до
вимог нормативно-
правових aKTiB про
охорону працi та
дiючого санiтарного
законодавства

Керiвники
пiдприемств,
органiзацiй та

установ
громади

Протягом

року

За потребою Приведен-
ня робочих
мiсць у
вiдповiд-
HicTb до
вимог
caHiTapHo -

гiгiенiчних
норм та
норматив-
них aKTiB
про
охорону
праui

6.5. Здiйснення
контролю за
органiзацiею та
якiсним проведенням
попереднiх та
перiодичних
медичних оглядiв
працiвникiв, якi
протягом виробничоТ
дiяпьносгi зайнятi на

Керiвники
пiдприемств,
органiзацiй та

установ
громади

Протягом
року

За потребою Створення
можливостi
для працiв-
никiв про-

довжувати
робоry в

умовах дiТ
конкретних
шкiдливих
та небез-



lз

в:DKKI,D( рФсrгахта
робсrгах зi шкiдли-
вими чи небезпеч-
ними умовами прачi
або е особами BiKoM

до 21 року

печних ви-

робничих
факторiв i
трудового
процесу

6.6.Забезпечення
в галузях
виробничоТ сфери
пiдготовки
квалiфiкованоI
робочоТ сили

Керiвники
пiдприемств,
органiзачiй та

установ
громади

Протягом

року

За потребою забезпечен
ня пiдго-
товки
квалiфiкова
ноТ робочоТ
сиJIи

7. Здiйснення
заходiв щодо
поховання

7. l. Поховання
бездомних громадян,
а також осiб, вiд яких
вiдмовились рiднi

УАКБ та ЖКГ Протягом
року

2020 piK -
5 600,00
202l piK *
5 600,00
2022 piK-
22 444,00
2023 piK -
з9300,00
2024 ptK-
2з 520,00

Здiйснення
заходiв
щодо
поховання
бездомних
громадян, а
також осiб,
вiд яких
вiдмови-
лись рiднi

'7.2.Заходиз

ритуальних послуг
(зокрема послуг з

перевезення,
поховання)
вiйськовослужбов-
цiв, якi загинули пiд
час бойових дiй, у
зв'язку з вiйськовою
агресiею Росiйськоi
Федерачii проти
УкраТни

УАКБ та ЖКГ Протягом

року

2020 piK -
0,00
2021 piK -
0,00
2022 piK -

349168,00
2023 piK -
з4l640,00
2024 piK-
0,00

Здiйснення
заходiв
щодо
ритуaUIьних
послуг
(зокрема,
послуг з
перевезен_
ня, похо-
вання)
вiйськово-
службов-
цiв, якi
загинули
пiд час
бойових
дiй, у
зв'язку з

вiйськовою
агресiею
росiйськот
Федерацii
проти
Украihи

Всього по
програмi:

загальний обсяr -
20072364,00 грн,
у т.ч.:

2020 piK -
2470991l,00
2021 piK -
2719009,00
2022 piK-
5 1 85798,00
202З ptK*
64з5592,00
2024 рiк-



|4

32б0974,00

Щержавний бюджет

- 0,00 грн.
2020 piK -
0,00
2021 piK -
0,00
2022 piK -0,00
2023 piK -
0,00
2024 рiк-
0.00

обласний бюдiкет -
1 157 200,00 грн.

2020 piK -
4з6000 ,00
2021 piK -
300200,00
2022 piK-42l
000,00
2023 piK -
0,00
2024 piK-
0,00

Мiський бюджет -
18 915 1б4,00 грп.

2020 piK -
2 034 991,00
2021 piK -
2 4l8 809,00
2022 piK-
4,764198,00
2023 piK -
6435592,00
2024 piK -
3 260 9,74.00

Iншi джерела -
0,00 грн.

2020 piK -0,00
2021 piK -0,00
2022 piK -0,00
2023 piK -0,00
2024 piK -0,00

Заступник директора департаменту соцiально-
гуманiтарноi полiтики Вiльногiрськоi MicbKoi
ради !нiпропетровськоi областi - начальник
управлiння соцiЕIльного захисту населення

Секретар Вiльногiрськоi Micbкoi ради
,Щнiпропетровськоi областi

Заступник директора департаменту соцiально-
гуманiтарноi полiтики ВiльногiрськоТ MicbKoi
ради Щнiпропетровськоi областi - начальник
управлiння соцiального захисту населення

Секретар Вiльногiрськоi MicbKoi рали
!нiпропетровськоi областi

HiHa ЛИМАР

Олександр БОБОШКО

HiHa ЛИМАР

Олександр БОБОШКО


