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Паспорт районної  програми 

 з питань надання одноразових грошових допомог громадянам , які 

проживають у Верховинському районі на 2018 рік 

 

1.Ініціатор розроблення Програми (замовник) – Верховинська районна рада. 

 

2.Розробники Програми –– Верховинська районна рада. 

 

3.Термін реалізації Програми – 2018рік. 

 

4.Етапи фінансування Програми – 2018 рік 

 

5.Обсяг фінансування Програми: 120 тис. грн. 

 

 

 Рік Обсяги фінансування (тис.грн.) 

2018 120 

 

6.Очікувані результати виконання Програми:  

 

Очікувані результати виконання Програми 

 

     Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального 

захисту окремих категорій населення району: інвалідів, людей похилого віку, 

малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених 

громадян, особам з онкологічними захворюваннями, дітям що потребують 

лікування (до 18 років),   покращить їх добробут, медичне обслуговування, 

дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими 

громадянами доступ до охорони здоров’я, зайнятості   та створити 

безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності,   захисту 

населення. 

 

7.Термін проведення звітності:  щорічно 

 

 Замовник Програми 

   

Верховинська районна рада                                                    Іван Шкіндюк 

  

Керівник Програми 

Верховинська районна рада                                                    Іван Шкіндюк 

 

 

 



 

1. Загальна частина  

       Районна програма з питань надання одноразових грошових допомог 

громадянам , які проживають у Верховинському районі на 2018 рік (далі – 

Програма) розроблена  у сфері забезпечення інвалідів, людей похилого віку, 

малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених 

громадян, особам з онкологічними захворюваннями, дітям що потребують 

лікування (до 18 років), покращить їх добробут, медичне обслуговування, 

дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими 

громадянами доступ до охорони здоров’я,  зайнятості   та створити 

безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності,   захисту 

населення. В 2017 році по зазначеній програмі профінансовано заходи 

надання одноразових допомог громадянам району на загальну суму 170,0 

тис.грн. 

     Правовою основою Програми є Конституція України, Закони України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,  «Про 

соціальні послуги», рішенням районної ради, інші законодавчі та нормативні 

акти з питань соціального захисту. 

2.Мета Програми 

        Програму розроблено з метою підвищення рівня соціального захисту 

окремих категорій населення району: забезпечення інвалідів, людей похилого 

віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених 

громадян, особам з онкологічними захворюваннями, дітям що потребують 

лікування (до 18 років),   покращить їх добробут, медичне обслуговування, 

дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими 

громадянами доступ до охорони здоров’я,   зайнятості   та створити 

безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності,   захисту 

населення. 

Основні проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

   1. Складне матеріальне становище більшості населення району, підвищення 

тарифів на житлово-комунальні послуги, неможливість працевлаштування, 

події на сході України, значна кількість внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають на території району, визначає нагальну необхідність соціальної 

підтримки вразливих категорій громадян. 



 2. Недостатня охопленість соціальними та медичними послугами і 

паліативною допомогою невиліковно хворих жителів району. 

  3. Вивчення потреби населення у соціальних послугах на рівні 

адміністративно-територіальних одиниць носить формальний характер і не 

висвітлює реальну потребу у соціальних послугах різних категорій населення 

та не застосовується у плануванні місцевих бюджетів.  

4.Складні житлові умови сімей окремих категорій громадян:інвалідів, 

багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей чиє житло пошкоджене 

внаслідок надзвичайної ситуації. 

5. Діючим законодавством передбачені пільги та гарантії для багатодітних 

сімей, однак, відсутні окремі державні та обласні програми із фінансовим 

забезпеченням для підтримки таких сімей.  

3.Джерела фінансування Програми 

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  районного 

бюджету.  

    

4.Очікувані результати виконання програми 

     Виконання програми підвищить рівень соціального захисту окремих 

категорій населення району:  забезпечення інвалідів, людей похилого віку, 

малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених 

громадян, особам з онкологічними захворюваннями, дітям що потребують 

лікування (до 18 років), покращить їх добробут, медичне обслуговування, 

дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими 

громадянами доступ до охорони здоров’я,  зайнятості   та створити 

безбар’єрне середовище в усіх сферах їх життєдіяльності,   захисту 

населення. 

 

5.Координація роботи та контроль за виконанням Програми 

 

       Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює Верховинська 

районна рада.     

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова районної ради 

_________Іван Шкіндюк 

від 22.01.2018 року 
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Керуючий справами виконавчого                                      Роман Ванівський  

 апарату районної ради          


