ХОТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
28 сесія Хотівської сільської ради 7 скликання

РІШЕННЯ
від 22 грудня 2018 року

№ 126
с. Хотів

Про затвердження Програми
«Турбота» на 2019 рік
Враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань освіти,
охорони здоров`я, соціального захисту, молоді, культури та спорту щодо
затвердження програми заходів по наданню допомоги соціально-незахищеним
категоріям населення «Турбота» на 2019 рік, керуючись ст. 2
6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Хотівської
сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму заходів по наданню допомоги соціальнонезахищеним категоріям населення у 2019 році «Турбота» на території
Хотівської сільської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань освіти, охорони здоров`я, соціального захисту,
молоді, культури та спорту.

Сільський голова

М.Г.Безпечний

Додаток
Затверджено рішення 28 сесії
Хотівської сільської ради 7 скликання
від «22» грудня 2018 р. № 126
Програма
заходів по наданню допомоги соціально-незахищеним категоріям
населення у 2019 році «Турбота» на території Хотівської сільської ради
Програма «Турбота» Хотівської сільської ради на 2019 рік розроблена
відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону
дитинства», "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", Закону України «Про
місцеве самоврядування».
Прийняття даної програми надає можливість вирішити невідкладні питання
матеріального, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування,
організаційно-правового та інформаційного забезпечення малозабезпечених
громадян села.
Метою програми є надання допомоги соціально незахищеним категоріям
населення та покрашення медичного, соціально-побутового, культурного
обслуговування, організаційно-правового та інформаційного забезпечення
громадян Хотівської сільської ради у 2019 році.
Основними завданнями програми є створення додаткових організаційних
фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети програми.
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету
та інших джерел відповідно до законодавства.
Матеріальна допомога надається жителям ради відповідно до їхньої заяви,
згідно рішення виконавчого комітету.
Згідно рішення виконавчого комітету Хотівської сільської ради про надання
матеріальної допомоги бухгалтерія виплачує допомогу при наявності коштів на
загальному та спеціальному рахунках.
Заходи щодо реалізації програми
1. Щорічно обновляти банк даних різних категорій населення
підвищення рівня ефективності соціального захисту населення.

з метою

Постійно
виконавчий комітет,
депутати по виборчих округах
2. Проводити обстеження матеріально-побутових умов людей з особливими
фізичними потребами, багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей-напівсиріт, ветеранів
праці та війни, сімей загиблих військовослужбовців, учасників та ліквідаторів аварії
на
ЧАЕС,
одиноких
непрацездатних
громадян,
мобілізованих,
військовозобов’язаних та соціально-незахищених категорій населення з метою
вивчення їх потреб та надання конкретної допомоги.
Постійно
виконавчий комітет,

депутати по виборчих округах
3. Вживати заходів щодо надання одноразової матеріальної допомоги дітям з
багатодітних сімей; дітям–сиротам; дітям-напівсиротам; дітям з особливими
фізичними потребами; одиноким матерям/батькам; малозабезпеченим сім`ям;
учасникам і інвалідам Великої Вітчизняної війни; учасникам і інвалідам АТО;
пенсіонерам; учасникам і ліквідаторам аварії на ЧАЕС; воїнам–інтернаціоналістам,
населенню, яке постраждало внаслідок пожежі, аварії, нещасного випадку; учням
школи за успішне навчання; мобілізованим та військовозобов’язаним; особам, які
вимушено переїхали з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської
областей та тимчасово проживають на території Хотівської сільської ради.
Сприяти наданню одноразової соціальної матеріальної допомоги, яка
відповідно до п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755VI, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку.
Постійно
виконавчий комітет сільської ради
4. Проводити інформаційно-роз`яснювальну роботу серед населення щодо
змін або нововведень у законодавстві з питань соціального захисту.
Постійно
депутати по виборчих округах
5. Залучати до волонтерського руху молодь для надання допомоги одиноким
непрацездатним громадянам похилого віку та інвалідам.
Постійно
депутати по вибочих округах
6. Організовувати проведення заходів до Дня сім`ї, Дня матері, Дня здоров`я,
Дня села, Дня Перемоги, Дня людей похилого віку, Дня захисту прав дитини, Дня
людей з особливими потребами в тоту числі надання адресної допомоги.
Постійно
дирекція Хотівського НВК,
виконавчий комітет
7. Сприяти організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, а також
забезпечення проведення літньої оздоровчої кампанії.
Постійно,
виконавчий комітет сільської ради
8. Вживати заходи щодо підтримки обдарованих дітей.
Постійно,
дирекція Хотівського НВК,
виконавчий комітет сільської ради
Виконання програми буде сприяти покращенню матеріального, медичного,
соціально-побутового, культурного обслуговування організаційно-правового та
інформаційного забезпечення громадян (малозабезпечених) Хотівської сільської
ради.

Секретар ради

Н.С.Пасічник

