Додаток
до рішення районної ради
від 25 грудня 2015 року № 20
в редакції від «11» березня 2016 року № 57

Заходи щодо реалізації Програми «Соціальний захист» на 2016-2018 роки
№
з/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Перелік заходів Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

I Загальнорайонні заходи
Забезпечити системний та комплексний підхід до Протягом
Управління СЗН, фінансове
формування регіональної політики у сфері соціального 2016 та 2018 управління, відділи освіти,
захисту ветеранів та малозабезпечених верств років
культури
туризму
та
населення.
культурної
спадщини,
охорони здоров’я, служба
у справах дітей РДА,
Активізувати координацію діяльності структурних
районний центр соціальних
підрозділів районної державної адміністрації та
служб для сім’ї дітей та
місцевих органів виконавчої влади у вирішенні
молоді,
територіальний
проблем, пов’язаних із життєдіяльністю ветеранів,
центр
соціального
людей похилого віку, інвалідів, малозабезпечених
обслуговування (надання
сімей та сімей, які опинились в складних життєвих
послуг)
Вільшанського
обставинах.
району, районний центр
зайнятості,
управління
ПФУ в Вільшанському
районі, ЦРЛ, районна рада
ветеранів,
виконкоми
селищної та сільських рад
Передбачити у районному бюджеті кошти для
2016-2018 Управління соціального
забезпечення надання житлово-комунальних пільг для роки
захисту населення
почесних громадян району
райдержадміністрації
Забезпечити призначення та виплату за рахунок коштів 2016-2018 Управління соціального
районного бюджету компенсацій
роки
захисту населення
фізичним особам, які надають соціальні послуги
райдержадміністрації
Надавати одноразову матеріальну допомогу інвалідам, 2016-2018 Управління соціального
пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам та іншим
роки
захисту населення

Джерела
Орієнтовані обсяги
фінансування фінансування (тис.грн.)
2016 2017 2018

Не потребує -додаткового
фінансування

--

--

Всього

Районний
бюджет

1,0

1,0

1,0

3,0

Районний
бюджет

38,8

39,2

39,2

117,2

Державний
бюджет

2,6

2,6

2,6

7,8

категоріям громадян, які потрапили у скрутне
становище на вирішення матеріальнопобутових
проблем

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

райдержадміністрації,
Районний 5,0
5,0
відділення Фонду
бюджет
соціального захисту
інвалідів
Фінансування заходів щодо соціального захисту
2016-2018 Управління соціального
Районний 1,5
1,5
бездомних громадян та соціальної адаптації осіб,
роки
захисту населення РДА,
бюджет
звільнених з місць позбавлення волі.
територіальний центр
соціального обслуговування
(надання послуг)
Вільшанського району
Щорічне проведення благодійної акції „Милосердя” вересень – Територіальний центр
Благодійні 10,0
10,0
по кооперуванню коштів для надання допомоги жовтень
соціального обслуговування
внески
ветеранам війни, інвалідам та іншим.
2016 - 2018 (надання послуг)
року
Вільшанського району
Здійснювати постійний контроль за медичним
Відділ охорони здоров’я
Не потребує --обслуговуванням, забезпеченням ліками пільгових
райдержадміністрації
додаткового
категорій. Розширити мережу аптечних закладів щодо
фінансування
відпуску медичних препаратів за зниженими цінами.
Сприяти утворенню та реєстрації в районі об’єднань Протягом
Управління соціального
Не потребує --сільгоспвиробників та промисловців і підприємців, 2016 року захисту населення,
додаткового
налагодження соціального діалогу щодо соціальної
управління
фінансування
підтримки найбільш вразливих верств населення
агропромислового розвитку,
району
відділ економіки РДА,
райкоми профспілок
II Соціальний захист ветеранів війни та праці, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян
Забезпечити підтримку в актуальному стані
Постійно
Управління соціального
Не потребує --автоматизованого реєстру баз даних ЄДАРП, у тому
захисту населення
додаткового
числі з категоріями інвалідів, які мають право на пільги
райдержадміністрації
фінансування
Забезпечити пріоритетність у наданні доступної та
Постійно
Відділ охорони здоров’я
Не потребує --якісної медичної допомоги ветеранам, особам
райдержадміністрації
додаткового
похилого віку
фінансування
Організувати якісне проведення оглядів ветеранів, 2016-2018 Відділ охорони здоров’я
Не потребує --інвалідів необхідними спеціалістами з наступним роки
райдержадміністрації
додаткового
складанням індивідуальних планів оздоровлення та
фінансування
лікування виявлених хворих, особливу увагу звернути
на ветеранів війни та праці, пенсіонерів, одиноких
непрацездатних громадян.
Охопити соціальним обслуговуванням всіх одиноких
2016-2018 Територіальний центр
Не потребує --непрацездатних громадян похилого віку, які цього
роки
соціального обслуговування додаткового
потребують.
(надання послуг)
фінансування
Вільшанського району
Забезпечувати реалізацію права інвалідів війни на
Постійно
Управління соціального
Не потребує 20,0
20,0

5,0

15,0

1,5

4,5

10,0

30,0

--

--

--

--

--

--

20,0

60,0

безкоштовний ремонт житлових будинків та квартир
згідно вимог чинного законодавства.
Здійснювати підтримку громадських організацій
інвалідів та ветеранів (районної ради ветеранів)

захисту населення,
додаткового
райдержадміністрації
фінансування
2.6.
2016-2018 Управління соціального
Районний
роки
захисту населення
бюджет
райдержадміністрації
2.7. Забезпечити придбання до державних та релігійних
Протягом
Територіальний центр
Районний
свят основних видів продуктів харчування для
2016-2018 соціального обслуговування
бюджет
одиноких непрацездатних осіб похилого віку та
років
(надання послуг)
інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів,
Вільшанського району
малозабезпечених громадян
райдержадміністрації
2.8. Вирішити питання забезпечення дровами ветеранів Протягом
Територіальний центр
Не потребує
війни та праці по пільгових цінах.
2016-2018 соціального обслуговування додаткового
років
(надання послуг)
фінансування
Вільшанського району,
районна рада ветеранів
2.9. Виплачувати стипендію учасникам бойових дій, які
Протягом
Управління соціального
Районний
безпосередньо брали участь у війні 1941-1945 років, і
2016-2018 захисту населення,
бюджет
яким виповнилось 90 років і більше, в сумі 100 грн
років
фінансове управління
щомісячно
райдержадміністрації
2.10. Надавати одноразову адресну допомогу особам, яким 2016-2018 Управління соціального
Районний
виповнилося 100 років (до дня народження)
роки
захисту населення
бюджет
райдержадміністрації
2.11. Висвітлювати в засобах масової інформації питання Постійно
Управління соціального
Не потребує
законодавчого забезпечення прав ветеранів та
захисту населення
додаткового
інформувати про зміни в чинному законодавстві щодо
райдержадміністрації,
фінансування
пільг для цієї категорії громадян.
районна рада ветеранів,
редакція газети «Зорі над
Синюхою»
ІІІ. Соціальний захист інвалідів та дітей-інвалідів
3.1. Забезпечити підтримку в актуальному стані
Постійно
Управління соціального
Не потребує
Централізованого банку даних з проблем інвалідності
захисту населення
додаткового
(ЦБІ)
райдержадміністрації
фінансування
3.2. Сприяти працевлаштуванню випускників навчальних
Постійно
Районний центр зайнятості,
Не потребує
закладів, центрів реабілітації, які мають обмежені
управління СЗН РДА,
додаткового
можливості
виконкоми селищної та
фінансування
сільських рад
3.3. Здійснювати психологічну підтримку сімей, які
Постійно Районний центр соціальних
Не потребує
виховують дітей-інвалідів
служб для сім’ї дітей та
додаткового
молоді
фінансування
3.4. Забезпечити індивідуальне навчання дітей-інвалідів Протягом
Відділ освіти
Не потребує
прикутих до ліжка.
2016-2018, райдержадміністрації
додаткового
2016-2018
фінансування

70,0

70,0

70,0

210,0

3,0

3,0

3,0

9,0

--

--

--

7,2

7,2

7,2

21,6

0,55

-

1,1

1,65

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3.5.

3.6.

3.7

3.8.

3.9

Забезпечувати інвалідів засобами реабілітації з
централізованим постачанням за заявкою в управлінні
соціального захисту населення райдержадміністрації
Забезпечення постійного комплексного обстеження
дітей-інвалідів за місцем проживання та проведення
медичної реабілітації кожної дитини-інваліда.
Забезпечити надання пільг інвалідам по зору на оплату
житлово-комунальних послуг згідно з діючим
законодавством
Здійснювати обстеження матеріально-побутових
умов проживання інвалідів, з визначенням потреби у
наданні необхідної допомоги та забезпеченні
належного соціального обслуговування цієї категорії
громадян
Залучати пенсіонерів, ветеранів. війни та праці,
одиноких, непрацездатних громадян, інвалідів до
участі в роботі колективів художньої самодіяльності,
клубів за інтересами

навч. років
Постійно

2016-2018
роки
2016-2018
роки
2016-2018
роки

Постійно

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Відділ охорони здоров’я
райдержадміністрації
центральна районна лікарня
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Не потребує -додаткового
фінансування
Не потребує -додаткового
фінансування
Районний 6,27
бюджет
Не потребує -додаткового
фінансування

Територіальний центр
Не потребує -соціального обслуговування додаткового
(надання послуг)
фінансування
Вільшанського району,
селищна та сільські ради
3.10. Створювати сприятливі умови для розвитку Постійно
Селищна та сільські ради
Не потребує -добровільного руху взаємодопомоги серед літніх
додаткового
людей на базі місцевих рад ветеранів війни та праці.
фінансування
3.11. Забезпечити надання послуги «соціальне таксі» згідно 2016-2018 Територіальний центр
Районний 8,0
з положенням.
роки
соціального обслуговування
бюджет
(надання послуг)
Вільшанського району,
ІV. Соціальний захист малозахищених верств населення
4.1. За рахунок коштів державної субвенції забезпечити різні 2016-2018 Управління соціального
Не потребує -категорії населення району, які того потребують, роки
захисту населення
додаткового
субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних
райдержадміністрації,
фінансування
послуг та придбання скрапленого газу і твердого палива.
селищна та сільські ради
4.2. Забезпечення виплати всіх видів державних соціальних 2016-2018 Управління соціального
Не потребує -допомог малозабезпеченим сім’ям, передбачених роки
захисту населення
додаткового
чинним законодавством в системі Єдиної технології.
райдержадміністрації,
фінансування
селищна та сільські ради
4.3. Виявляти малозабезпечені сім’ї з дітьми, та сім’ї, які Постійно
Управління соціального
Не потребує -опинились в складних життєвих обставинах, сприяти їм
захисту населення
додаткового
в оформлені допомог.
райдержадміністрації,
фінансування
селищна та сільські ради
4.4. Проводити індивідуально-профілактичну роботу з Постійно
Служба у справах дітей
Не потребує -дітьми, що проживають в сім’ях, які опинились у
районної державної
додаткового

--

--

--

--

6,27

6,27

--

--

--

--

--

--

8,0

8,0

--

--

--

--

--

--

--

--

18,81

24,0

складних життєвих обставинах

4.5.

Здійснення соціального супроводу багатодітних, Постійно
малозабезпечених сімей шляхом надання послуг різного
соціального спрямування.

4.6.
4.7.

Створити
банк
даних
потенційних
опікунів Постійно
(піклувальників) та усиновлювачів, і підтримувати його.
Відшкодування за пільгове перевезення категорії 2016-2018
громадян, які користуються правом пільгового проїзду роки
на автомобільному транспорті загального користування.

4.8.

Пільги на послуги зв’язку

Обсяги фінансування

2016-2018
роки

адміністрації, районний
фінансування
центр соціальних служб для
сім’ї дітей та молоді
Районний центр соціальних
Не потребує -служб для сім’ї дітей та
додаткового
молоді, управління
фінансування
соціального захисту
населення РДА
Служба у справах дітей РДА Не потребує
фінансування
Управління соціального
Субвенція з 22,2
захисту населення
селищної та
райдержадміністрації,
сільських рад
селищна та сільські ради
Управління соціального
Субвенція з 31,75
захисту населення
селищної та
райдержадміністрації,
сільських рад
селищна та сільські ради
Державний 2,6
бюджет
Районний 161,32
бюджет
Благодійні 10,0
внески
Субвенція 53,95
селищної та
сільських рад
227,87
ВСЬОГО

--

--

22,2

22,2

66,6

28,8

28,8

89,35

2,6

2,6

7,8

161,17 162,27

484,76

10,0

10,0

30,0

51,0

51,0

155,95

224,77 225,87

678,51

