
                                                                               
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                  СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                   ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

позачергова 
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  Відповідно до Бюджетного Кодексу України, на підставі пункту 23 частини 
першої статті 26, ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з 
метою активізації вирішення невідкладних питань соціально-побутового, 
медичного, організаційно-правового і культурного обслуговування ветеранів війни і 
праці, осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших осіб, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, Старосалтівська селищна рада   ВИРІШИЛА: 

 
1.  Затвердити Комплексну програму соціального захисту населення 
Старосалтівської  селищної  ради на період 2021 – 2023 роки (додаток 1). 
2.   Затвердити Заходи щодо виконання Комплексної програми соціального захисту 
населення Старосалтівської  селищної  ради на період  2020 – 2023 роки (Додаток 2). 
3.  Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 
внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують  соціальної 
підтримки (Додаток 3). 
4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  депутатську 
комісію з питань  фінансів,  бюджету, планування, соціально-економічного 
розвитку,  інвестицій та  міжнародного співробітництва (Супрун Р.О.).        
 

 

 

Старосалтівський селищний голова оригінал підписано Едуард КОНОВАЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Комплексної програми 
соціального захисту населення  Старосалтівської 
селищної ради на період 2021 – 2023 роки. 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                            

                                                              Рішення  ІІІ сесії VIIІ скликання  
                                                             Старосалтівської селищної ради 

                                                                             Вовчанського району Харківської області 
                                                              від 15 грудня 2020 року №36    

                                                    

                                                                                 Старосалтівський селищний голова 
                                                                  

                                                                                   оригінал підписано       Е.Коновалов 
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Розділ І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що 
ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості 
життя. Турбота про людей, які перебувають у складних  життєвих обставинах 
– один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту 
населення. 

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має 
виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті 
яких виникли проблеми. 

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише 
матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття 
людини, впевненості у своєму майбутньому.   

 Комплексна програма соціального захисту населення Старосалтівської 
селищної ради на період 2021-2023 років (далі – Програма) розроблена  
відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 
статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 
Україні»,  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну 
справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 «Про 
затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких 
категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого»  та інших законодавчо-

нормативних актів.  
    

Розділ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання 
соціальної допомоги та послуг найбільш незахищеним верствам населення 
Старосалтівської селищної ради, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та неспроможні їх самостійно подолати.  

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб 
допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього 
стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства 
привернено до проблем старшого покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей 
війни, учасників бойових дій (воїнів-афганців, учасників АТО та членам їхніх 
сімей, та ін.), багатодітним сім’ям, одиноким громадянам, дітям-сиротам, 
онкохворим, одиноко проживаючим  громадянам та іншим категоріям 
населення. 

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено основні 
пріоритетні напрямки : 



- надання одноразової  матеріальної допомоги окремим категоріям 
малозабезпечених верств населення Старосалтівської селищної ради, які 
опинилися в складних життєвих обставинах;  
- надання одноразової  матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на 
проведення складних хірургічних операцій, лікування онкохворих; 
- надання одноразової  матеріальної допомоги особам, які постраждали 
внаслідок виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень; 
- надання одноразової матеріальної допомоги , непрацездатним, важко і 
хронічно хворим громадянам; 
- надання  одноразової  матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на 
Чорнобилькій АЕС; 
-  надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій; 
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 
операції (операції об’єднаних сил), пораненим та травмованим (або одному з  
членів їх сімей) у поточному році; 
- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам на поховання, якщо 
померлий на день смерті  ніде не працював і не перебував на обліку в центрі 
зайнятості; 
- компенсація втрат перевізнику за перевезення автомобільним транспортом 
(безкоштовно) громадян, що мають право на цю пільгу згідно чинного 
законодавства по маршруту Харків-Ст.Салтів, Ст.Салтів-Харків два рейси на 
місяць. 
- компенсація втрат перевізнику за перевезення автомобільним транспортом 
(безкоштовно) громадян, що мають право на цю пільгу згідно чинного 
законодавства по маршруту Харків-Молодова, Молодова-Харків два рейси на 
місяць. 
- на утримання   соціальних працівників Вовчанського територіального  
центру, які обслуговують населення на території Старосалтівської селищної  ради. 
 

Розділ 3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань 
установ і організацій, а також на підставі  рішень сесій  Старосалтівської  
селищної ради та рішень виконавчого комітету Старосалтівської  селищної 
ради. 

Одноразова матеріальна допомога громадянам, надається у Порядку, 
який наведено у додатку до даної Програми. 
 

Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

      Очікується, що в результаті реалізації Комплексної програми соціального 
захисту населення Старосалтівської  селищної ради  на період 2021-2023 роки, 
відбудеться покращення надання різних допомог і послуг найбільш 
незахищеним верствам населення. Кошти з селищного бюджету 
використовуватимуться максимально ефективно. 



           Заходи щодо виконання Програми  визначено у додатку 2, що додається 
до рішення. 
 

 

 

Розділ 5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

          Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься  в 
межах видатків, передбачених бюджетом Старосалтівської  селищної ради та 
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. 
           Щорічно при формуванні селищного бюджету планується передбачати, 
виходячи із  фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення 
виконання заходів Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року 
рішенням сесії селищної ради затверджуються зміни щодо загального обсягу 
фінансування Програми. 

       Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок 
благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених 
законодавством. 
  

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 
ПРОГРАМИ 

 

Організація виконання Програми, здійснюється виконавчим комітетом 
Старосалтівської  селищної ради.  

 

Інформація про хід виконання Програми надається постійною комісією 
селищної ради з питань фінансів,  бюджету, планування, соціально-

економічного розвитку,  інвестицій та  міжнародного співробітництва . 
 

 

 

 

 

 

Секретар Старосалтівської  селищної ради                    Галин  КУРСАЧОВА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Додаток 4  
до рішення_ІІІ______ сесії  

Старосалтівської селищної ради 

                                                                                           VІІІ скликання ради  від 
_15грудня_____  

                                                                                                           2020 року  № 36_____. 

 

 

1. ПАСПОРТ  
КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

СОЦІАЛЬНОГО   ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ  
                                 

1 Назва місцевої цільової 
Програми  

Комплексна Програма 

соціального  захисту  населення   
         Старосалтівської селищної ради  
                     на 2021-2023 роки 

 

2. Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет Старосалтівської 
селищної ради   

3. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
про розроблення Програми 

Рішення сесії Старосалтівської 
селищної ради VIIІ  скликання  від   
_____________2020року № _____                        
«Про затвердження Комплексної 
Програми соціального  захисту 

населення  Старосалтівської селищної 
ради    на 2021-2023 роки 

 

4. Нормативна  база 
розроблення Програми 

Закони України «Про статус   ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» ,  

«Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх 
сімей», «Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в 
Україні»,  «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні», «Про 
основи соціального захисту бездомних 
громадян і безпритульних дітей», «Про 



статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», «Про увічнення Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війни 
1939-1945 років», «Про поховання та 
похоронну справу», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 31.01.07 
№ 99 «Про затвердження Порядку 
надання матеріальної допомоги на 
поховання деяких категорій осіб, яка 
зобов’язалася поховати померлого» 

5. Підстави для розробки 
Програми 

Забезпечення прав і гарантій людини у 
сфері рівня та якості життя. 

6. Мета  та завдання Програми  Підтримка найбільш незахищених 

верств  населення; 
Забезпечення  фінансування додаткових 

заходів щодо  соціального захисту та 

підтримки інвалідів, ветеранів війни та 

праці, учасників бойових дій, громадян, 
які  постраждали   внаслідок 

Чорнобильської  катастрофи та  іншим 

громадянам, які за віком чи за станом 

здоров’я, потрапили тяжкі життєві 
обставини. 

7.  Основні заходи програми  Надання   одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям 

Старосалтівської селищної ради, які  
опинилися  в скрутних життєвих 

обставинах(за зверненнями): 
- інвалідам, учасникам бойових дій, 

- громадянам, які постраждали  

внаслідок Чорнобильської  
катастрофи, 

- сім’ям загиблих учасників АТО. 

- на поховання  

- Інші категорії населення, які 
опинилися в складних життєвих 

обставинах 

- компенсація втрат перевізнику за 

перевезення автомобільним 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортом (безкоштовно) 
громадян, що мають право на цю 

пільгу згідно чинного 

законодавства. 

8.  Термін  реалізації Програми  2021-2023 роки 

9. Розробник Програми Виконавчий комітет Старосалтівської 
селищної ради  

10. Відповідальний виконавець 
Програми 

Заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів  

11. Керівник Програми Голова  виконавчого комітету 
Старосалтівської селищної ради 

12. Учасники Програми Виконавчий комітет селищної ради ,  
відділ бюджетного забезпечення та 

бухгалтерського обліку  та  інші 
структурні підрозділи селищної ради.  

13.  Фінансове забезпечення 
Програми 

 Фінансування Програми здійснюється 
за рахунок коштів селищного бюджету. 

14. Загальний орієнтовний 
обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми , тис. грн. 

 

(в межах щорічних кошторисних 
призначень)  
 

15. Контроль за реалізацію 
Програми  

Комісія селищної  ради з питань   
фінансів,  бюджету, планування, 
соціально-економічного розвитку,  
інвестицій та  міжнародного 
співробітництва.        



Додаток 3  
до рішення_ІІІ______ сесії  

Старосалтівської селищної ради 

                                                                                                VІІІ скликання ради  від                          
15.12 2020 року  № 36 

                                                                                                                          

                          

ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок 
недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної 

підтримки 

 

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 
внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної 
підтримки (далі – Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової 
матеріальної допомоги, що надається згідно пунктів 1 та 2 заходів, 
передбачених Комплексною програмою Старосалтівської селищної ради  
щодо посилення соціального захисту громадян на період  2021-2023 роки. 
2. Матеріальна допомога надається  непрацездатним, важко і хронічно хворим 
громадянам,  учасникам бойових дій, а також учасникам антитерористичної 
операції, пораненим, травмованим (або одному з членів їх сімей) – учасників 
антитерористичної операції, ліквідаторам аварії на Чорнобильській  АЕС,  на 
поховання, якщо померлий на день смерті  ніде не працював і не перебував на 
обліку в центрі зайнятості, мешканцям громади, які зареєстровані на території 
Старосалтівської селищної ради  та які внаслідок недостатнього матеріального 
забезпечення потребують соціальної підтримки. 
3. Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник надає до 
особистого звернення такі документи: 
- ксерокопія паспортного документу, що засвідчує особу заявника та адресу 
його місця проживання; 
- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  
- ксерокопія одного з документів: пенсійного посвідчення, посвідчення 
інваліда, ветерана війни чи праці, учасника бойових дій, інше посвідчення, що 
встановлює його статус, тощо; 
- реквізити банківського рахунку отримувача матеріальної допомоги. 
4. Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, при необхідності 
заявник надає такі документи:  
- акт обстеження матеріально-побутових умов  проживання заявника;  
- довідка про стан здоров'я та необхідність лікування громадянина;  
- документи, що підтверджують надзвичайні обставини, які призвели до 
скрутного становища;  
- довідка про склад сім’ї; 
- ксерокопія довідки про участь в антитерористичної операції; 
- ксерокопії медичних документів, які підтверджують поранення (травму, 
ушкодження), отримане під час участі в антитерористичної операції; 



- інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання 
одноразової матеріальної допомоги. 
5. У разі відсутності необхідного пакету документів, які є обов'язковими для 
надання одноразової грошової допомоги (пункт 3 Порядку), заяви громадян 
повертаються до заявника для подальшого зібрання документів.  
6. Звернення громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги 
разом із документами, наведеними у пунктах 3 та 4 даного Порядку, подаються 
до загального відділу виконавчого комітету сільської ради на реєстрацію.  
7. За наслідками розгляду отриманих документів, виконавчий  комітет 
сільської  ради може відмовити в наданні одноразової матеріальної допомоги, 
якщо: 
- заявник  протягом поточного року вже отримував одноразову матеріальну 
допомогу з коштів селищного бюджету. 
8. Визначити розмір одноразової матеріальної допомоги:   
- мінімальний - 1000 грн. ; 
- максимальний – 5000,00 гривень.  
Розмір допомоги встановлюється на підставі актів складених створеною 
комісією по обстеженню господарств та вивчення виконавчим комітетом 
документів, що підтверджують потребу заявника в допомозі. 
9. Визначити розмір одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових 
дій (учасникам АТО, в тому числі членам сімей загиблих та померлих 
учасників АТО  -    1000  гривень. 
10. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться відділом 
бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку селищної  ради, у 
встановлених розмірах. 
 

 

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів оригінал підписано Л.І. Штрикун 

                                                                                       

 

 

                                                         

 

   


