
 

 

                                                                                                                      

                                                                                          

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2020 с.В.Лучки   №62 

 

   

   Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити   Програму соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік  (додається). 

           2. Фінансовому відділу Великолучківськї сільської ради передбачити 

фінансування Програми  та здійснювати за рахунок коштів загального фонду 

сільського бюджету на 2021 рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.). 

 

 

Сільський голова                                                          В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Програму  соціального захисту населення  «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік 

 



 

 

Програма "Турбота" на 2021 рік 

1. Паспорт програми "Турбота" на 2021 рік 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Великолучківська сільська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа про 

розроблення програми 

Рішення виконкому  

3. Розробник програми Виконком Великолучківської сільської ради 

4. Співрозробники 

програми 

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва     

5. Замовник 

(відповідальний 

виконавець) програми 

   Постійна комісія з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва       

6. Учасники 

(співвиконавці) 

програми 

Депутатський корпус та виконавчий комітет сільської ради 

7. Строк виконання 

програми 

2021  рік 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні програми 

(для комплексних 

програм) 

Бюджет села 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього: 

500,0  

9.1 коштів бюджету села  500,0 

9.2 коштів інших джерел 

(фонду 

загальнообов'язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття) 

- 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  третьої сесії  

восьмого скликання 

24.12.2020 №62 



2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 

Політичні та економічні ситуації в країні призводять до необхідності 

реагування соціальної галузі щодо підтримки різних категорій громадян. У 

попередні роки у населених пунктах, які ввійшли до складу 

Великолучківської сільської територіальної громади послідовно 

реалізувалась соціальна політика, направлена на формування комплексної 

програми допомоги соціально незахищеним верствам населення, зокрема 

непрацездатним особам, особам з обмеженими фізичними можливостями. 

Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя найбільш 

вразливих та  незаможних верств населення , необхідність збереження 

пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню 

бідності на підставі виконання соціальних зобов'язань Великолучківської  

сільської ради дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення 

сіл, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах 

реформування соціальної сфери та враховуючи надзвичайну ситуацію в 

Україні. 

3. Мета Програми 

Мета Програми "Турбота" на 2021 рік полягає у суттєвому підвищенні 

ефективності системи соціальної допомоги територіальної громади через 

посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових 

заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного 

існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-

побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, 

спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам 

населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації 

особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до 

співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з 

різними вадами. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строків виконання Програми 

Згідно з Програмою "Турбота" на 2021 рік  пріоритетними завданнями є: 

- надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради - військовослужбовцям та особам, що 

беруть (брали) участь в АТО (ООС), які зареєстровані та фактично 

проживають не менше двох років і були мобілізовані (залучені) до 

проведення АТО (ООС),  з території  Великолучківської сільської ради, а 

саме: участь в зоні АТО (ООС),- при пораненні в зоні АТО (ООС),  при 

загибелі в зоні АТО (ООС); 

- надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської  сільської ради  учасникам АТО (ООС) до 9 травня; 

- надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради ліквідаторам аварії на ЧАЕС до 26 квітня; 

-  надання щорічної адресної грошової допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради учасникам бойових дій в Афганістані до 15 

лютого; 



-   надання одноразової виплати на поховання для мешканців сіл 

Великолучківської сільської ради, які на день смерті були зареєстровані на 

території сільської ради, не досягли пенсійного віку і не перебували у 

трудових відносинах; 

 - надання часткової компенсації у вигляді  одноразової матеріальної 

допомоги мешканцям Великолучківської сільської ради для відшкодування 

витрат проведених операцій, відшкодування вартості операції – 30 відсотків 

від сплаченої суми, відшколування вартості операції дітям до 18 років – 50 

відсотків сплаченої суми ; 

- надання одноразової  адресної грошової допомоги дітям-інвалідам    

згідно списків, наявних в Великолучківській сільській раді (для отримання 

допомоги необхідно надати документ, який посвідчує інвалідність, допомога 

надається особі, яка зареєстрована та проживає на території 

Великолучківської сільської ради не менше двох років, допомога надається 

до дня села) ; 

- надання одноразової адресної допомоги пристарілим мешканцям 

Великолучківської сільської ради які мають 80 і більше років (допомога 

надається особі, яка зареєстрована та проживає на території 

Великолучківської сільської ради не менше п’ять  років) до дня народження 

після настання дати; 

- надання одноразової адресної матеріальної допомоги  інвалідам    

згідно списків, наявних в Великолучківській сільській раді (для отримання 

допомоги необхідно надати документ, який посвідчує інвалідність, допомога 

надається особі, яка зареєстрована та проживає на території 

Великолучківської сільської ради не менше двох років, допомога надається 

протягом року, по мірі подання документів) ; 

            Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачаються при 

формуванні показників сільського бюджету, виходячи з реальних 

можливостей. 

За результатами системного аналізу був проведений щорічний моніторинг і 

виникла необхідність фінансування на наступні періоди цих заходів.    

 Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів  Великолучківського 

сільського бюджету з урахуванням його можливостей у кожному 

бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та 

соціальне забезпечення. 

Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: незаможні верстви 

населення, пільгова категорія громадян, діти до 18 (вісімнадцять) років. 

Згідно з Програмою "Турбота" на 2021 рік  фінансування проведення 

соціальних заходів становитиме: 

                                                                                                           тис. грн 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

Програми 

Рік Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2021     



Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі: 

500,0    

Сільський бюджет 500,0    

Кошти інших джерел -    

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та виконання Програми здійснює виконком  Великолучківської 

сільської ради. Контроль за виконання Програми здійснює постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва Великолучківської сільської 

ради. 

 



6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники по Програмі "Турбота" на 2021 рік 
 

№ 

п/п 

Перелік заходів Програми Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Сума 

одноразової 

виплати у 2021 

році 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 9 

1  надання адресної одноразової грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради - військовослужбовцям та 

особам, що беруть (брали) участь в АТО 

(ООС), які зареєстровані та фактично 

проживають не менше двох років і були 

мобілізовані (залучені) до проведення АТО 

(ООС),  з території  Великолучківської 

сільської ради, а саме: 

 - участь в зоні АТО (ООС) 

2021 рік Великолучківська 

сільська рада 
Сільський 

бюджет 

  

- при пораненні в зоні АТО (ООС) 2021 рік  Великолучківська  

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

- при загибелі в зоні АТО (ООС) 2021 рік  Великолучківська   

сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

2  надання щорічної адресної  грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради  учасникам АТО (ООС) 

2021 рік  Великолучківська 
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

3   надання щорічної адресної грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради ліквідаторам аварії на ЧАЕС 

2021 рік  Великолучківська  

сільська рада 
Сільський 

бюджет 

  

4  надання щорічної  адресної  грошової 

допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради учасникам бойових дій в 

Афганістані 

2021 рік  Великолучківська 
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

5  надання одноразової виплати на поховання 

для мешканців сіл Великолучківської сільської 

ради, які на день смерті були зареєстровані на 

території сільської ради, не досягли пенсійного 

віку і не перебувають у трудових відносинах 

2021 рік  Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

3,0 тис.грн.  

6  надання часткової компенсації у вигляді  

одноразової матеріальної допомоги мешканцям 

Великолучківської сільської ради для 

2021 рік  Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет  

Відшкодуван

ня вартості 

операції – 30 

Згідно копії 

квитанції та 

відповідно 



відшкодування витрат проведених операцій відсотків від 

сплаченої 

суми, 

відшколуванн

я вартості 

операції дітям 

до 18 років – 

50 відсотків 

сплаченої 

суми 

до висновку 

комісії с/р. 

7 надання одноразової  адресної грошової 

допомоги дітям-інвалідам    згідно списків, 

наявних у Великолучківській сільській раді  

2021 рік  Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

8 надання одноразової адресної допомоги 

пристарілим мешканцям Великолучківської 

сільської ради які мають 80 і більше років   

2021 рік Великолучківська 
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  

9 надання одноразової адресної матеріальної 

допомоги  інвалідам    згідно списків, наявних у 

Великолучківській сільській раді (для 

отримання допомоги необхідно надати 

документ, який посвідчує інвалідність, 

допомога надається особі, яка зареєстрована та 

проживає на території Великолучківської 

сільської ради не менше двох років, допомога 

надається до дня села)  

2021 рік  Великолучківська  
сільська рада 

Сільський 

бюджет 

  



Адресна одноразова грошова допомога надається особам, мешканцям 

Великолучківської сільської ради  на підставі  особистого (письмового) 

звернення до голови сільської ради, в окремих випадках, як виняток, заява 

приймається від членів сім'ї зазначеної особи. Адресна підтримка 

здійснюється шляхом надання одноразової грошової допомоги на підставі 

пакету документів: заява, акт обстеження матеріально-побутових умов, 

довідки про склад сім'ї, документ, що посвідчує особу (копію паспорта), 

ідентифікаційного коду, довідки про участь в АТО (ООС) (копія в належному 

стані), довідка про наявність рахунку в банківській установі, медичної 

довідки (при пораненні), свідоцтва про смерть, наявності копії трудової 

книжки, посвідчення учасника бойових дій, наявність підтверджуючих 

документів (квитанції) про оплату за проведення операції(курсу хіміо- чи 

променевої терапії), акту про пожежу, висновку відповідної комісії сільради.  

 Щорічна грошова допомога учасникам АТО (ООС), учасникам 

ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій в Афганістані надається 

згідно наявних списків до приурочених дат розпорядженням сільського 

голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради. 

 Грошова допомога-компенсація за проведену операцію (курс хіміо- чи 

променевої терапії) надається особі, яка зареєстрована та проживає на 

території Великолучківської сільської ради не менше 5 (п’ять) років,  на 

підставі заяви, з поданням копій квитанцій про проведення оплати, копії 

паспорта,акту обстеження, висновку відповідної комісії сільради  

розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням на сесії 

сільської ради. В разі летального випадку виплату грошової компенсації 

провести особі, яка надасть необхідний перелік документів.  Надання 

часткової компенсації у вигляді матеріальної допомоги мешканцям сіл 

Великолучківської сільської ради ( в разі неможливості відкриття рахунку-

допомога надається одному з батьків, або законному представнику), для 

відшкодування витрат проведеної операції дітям, віком до 18 років в розмірі 

50 (п’ятдесят) відсотків від сплаченої суми – два рази на рік (за потреби, та за 

умови надання необхідного пакету документів на кожен випадок). Надання 

часткової компенсації у вигляді матеріальної допомоги мешканцям сіл 

Великолучківської сільської ради  для проведення курсу хіміо- та променевої 

терапії (що прирівняно до операцій) - в розмірі 30 (тридцять) відсотків  від 

сплаченої суми – 5 (п’ять)  разів на рік  (за потреби, та за умови надання 

необхідного пакету документів на кожен випадок). Надання часткової 

компенсації у вигляді матеріальної допомоги мешканцям Великолучківської 

сільської ради для відшкодування витрат проведеної  операції -2 (два) рази на 

рік (за потреби, та за умови надання необхідного пакету документів на кожен 

випадок). 

Надання одноразової виплати на поховання для мешканців населених 

пунктів Великолучківської сільської територіальної громади, які на день 

смерті були зареєстровані на території сільської ради, не досягли пенсійного 

віку і не перебувають у трудових відносинах здійснюється розпорядженням 

сільського голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради. 

        Надання одноразової  адресної грошової допомоги дітям-інвалідам та 

інвалідам    здійснюється згідно наявних списків у Великолучківській 

сільській раді на підставі документа, який посвідчує інвалідність, допомога 

надається законному представнику - особі, яка зареєстрована та проживає на 



території Великолучківської сільської ради не менше двох років, допомога 

надається до дня села розпорядженням сільського голови з подальшим 

затвердженням на сесії сільської ради; 

          Надання одноразової адресної допомоги пристарілим мешканцям 

Великолучківської сільської ради які мають 80 і більше років здійснюється 

згідно списків наявних у сільській раді, на підставі паспорта та 

ідентифікаційного коду особі, яка зареєстрована та проживає на території 

Великолучківської  сільської ради не менше п’ять  років розпорядженням 

сільського голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради; 

           Допомога надається через  відділ бухгалтерського обліку та звітності 

сільської ради адресно, на підставі рішення сесії Великолучківської сільської 

ради або розпорядження сільського голови, шляхом перерахування коштів на 

особистий рахунок заявника.   

 

Сільський голова                                                                        В.Коштура 
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