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Програма “ Комплексна програма соціальної підтримки  інвалідів зору 

та соціально незахищених верств населення 

у    Верховинському районі на 2018 рік”  
 

 

  Замовник  Програми 

 

Директор територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)                                  Ганна Демидюк__________ 
 

 

 

       

Керівник Програми  

Перший заступник голови районної 

державної адміністрації                                          Я. Скуматчук ___________   

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Фінансове управління районної                                           

державної адміністрації                                          В. Ватаманюк ___________   

 

Керівник апарату районної державної 

адміністрації                                                             В. Бровчук _____________ 

 

Головний спеціаліст юрисконсульт 

апарату районної державної                                          

адміністрації                                                              І. Савчук _______________    

 

 

 

Примітка: додатково до вищевказаного погодження програми здійснюють 

структурні підрозділи, які мають безпосереднє відношення до даної 

програми.                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                     Паспорт районної програми 
 

 

               Комплексна програма соціальної підтримки  інвалідів  зору та 

соціально незахищених верств населення  у Верховинському районі на    

                                                      2018 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми  (замовник): Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

 

2. Розробник  програми: Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 

 

3. Термін  реалізації програми : 2018 рік 

 

4. Етапи фінансування програми: 2018 рік 

 

     5. Обсяги фінансування програми (тис.грн.):     347,6тис.грн.  
                                              
 

 

РІК  Обсяги фінансування 

    (тис.грн.) 

2018 307,6 

2018 Білоберізьська ОТГ 40,0 
 

 

6.Очікувані результати виконання програми: 
 

                        Очікувані результати виконання Програми 

     Виконання Програми сприятиме вдосконаленню системи соціальної 

підтримки жителів району, покращенню якості і оперативності в наданні 

соціальних послуг. Покращить рівень вирішення життєво важливих проблем 

для соціально незахищених громадян району. 

 

7. Термін проведення звітності:Щорічно 

 

Замовник  Програми 

 

Директор територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)                                           Ганна Демидюк 
 

 

Керівник Програми 

 

Перпший заступник голови 

районної державної адміністрації                            Ярослав Скуматчук 

 

 
 



 

Загальні положення: 

 

        Соціальний захист в територіальній громаді  передбачає систему 

заходів у сфері забезпечення прав громадян на соціальну підтримку і 

допомогу в зв»язку з непрацездатністю , хворобою, безробіттям, техногенно-

екологічними катастрофами та в інших випадках, передбачених соціальним 

законодавством. 

         Програма передбачає надання матеріальної допомоги, інших видів 

соціальної підтримки різним категоріям  жителям району  з метою  

поліпшення їх  становища, надання відповідної інформації жителям району 

про державні, громадські, релігійні організації, що здійснюють діяльність у 

сфері надання соціальних послуг. 

            Правовою основою Програми є Конституція  України, Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 

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

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», інші законодавчі  та нормативні акти з питань соціального 

захисту. 
 

 

Мета Програми: 

           Забезпечити на районному рівні вирішення питань організаційно-

правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та 

соціально-побутового забезпечення інвалідів. 

                  Організація комплексної системи заходів для поліпшення становища 

жителів району , що потребують соціального захисту та гуманного 

ставлення до людей з особливими потребами. 

                 При формуванні програми враховано основні завдання, які стосуються 

покращення соціально-побутового та медичного забезпечення інвалідів, 

безперешкодний доступ  до всіх об»єктів інфраструктури, торгівельне та 

культурне обслуговування осіб з обмеженими можливостями здоров»я. Окрім 

цього, враховано наступні фактори: 

 

- реальна економічна ситуація сьогодення; 

- необхідність підтримки громадських організацій інвалідів; 

- надання фінансової, організаційно-правової та матеріальної допомоги 

інвалідам; 

- вирішення пріоритетних напрямків соціального захисту найбільш 

незахищених верств населення, інтеграції інвалідів в суспільство. 
 

 

Джерела фінансування Програми 

                      Фінансування заходів здійснюється за рахунок: 
 

- місцевий бюджет; 

- благодійні надходження; 

- інших джерел не заборонених чинним законодавством України 
 

 

 



 

 

 

 

І. Просвітницька робота з питань 

реабілітації інвалідів зору 
 

1. Висвітлювати в засобах масової інформації проблем незрячих, 

вишукувати шляхи їх розв»язання (організовувати  передачі на радіо та 

телебаченні, публікувати матеріали в пресі тощо). 
 

                                                                     Постійно 

                                                                     Редакція районної газети 

                                                                     «Верховинські  вісті» 

 

2. Щорічне відзначення 3 грудня у Міжнародний день інвалідів  день   Білої       

тростини для інвалідів  зору. 

                                                                       Постійно 

                                                                       Управління праці та  соціального 

                                                                        захисту населення 

 

                                                ІІ. Соціальний захист інвалідів зору 

               1.Рекомендувати районній раді та виконавчим органам; 
 

 

 

1.1. При підготовці місцевих бюджетів передбачити надання пільг інвалідам 

зору: І групи- на 50%, ІІ групи- на 40% зменшення оплати за надані 

житлово-комунальні послуги, електроенергію, газ, телефон паливо (вугілля, 

дрова).  

                                                                         Постійно 

                                                                         Районна державна адміністрація 
 

 

1.2. Надавати право безкоштовного проїзду івалідам І групи зору і особам, 

що їх суправоджують, та інвалідам ІІ групи зору на міських і приміських 

маршрутах автотранспорту всіх форм власності, незалежно від квоти 

пільговиків. 

                                                                        Постійно 

                                                              Управління промисловості та розвитку  

                                                               інфраструктури, 

                                                               районна державна адміністрація 
 

1.3. Надавати первинним організаціям УТОС для виконання статутних 

завдань безкоштовно в оренду приміщення, одночасно звільнивши їх від 

оплати  за теплопостачання, електроенергію, газ, воду, телефоний звязок у 

межах  міста, району. 

                                                                     Постійно 

                                                                   Районна державна адміністрація 

 

 

 

 



 

 

 

1.4. При підготовці місцевих бюджетів передбачити необхідні кошти на 

придбання озвученої літератури для інвалідів І і ІІ групи зору відповідно до 

заявок від первинних організацій УТОС. 

                                                                     Щорічно 

                                                                     Районна державна адміністрація 

 

1.5. Звертатись до підприємств усіх форм власності, установ, громадських та 

релігійних організацій, благодійних фондів з питань надання фінансової 

підтримки інвалідам зору. 

                                                                      Постійно 

                                                                 Районна державна адміністрація  

                                                                 захисту населення, економіки,   

                                                                 помисловості та розвитку   

                                                                 інфраструктури,                                                           

                                                                 районна державна адміністрація 
 

1.6. Виділяти кошти інвалідам зору на проведення операцій в 

офтальмологічних клініках міст Києва та Одеси. 

                                                                    Постійно  

                                                                    Верховинська районна лікарня, 

                                                                    районна державна адміністрація 

 

1.7. Забезпечувати на пільгових умовах ліками інвалідів зору під час їх 

перебування на стаціонарному та амбулаторному лікуванні.                                                               

                                                                      Постійно  

                                                                    Верховинська районна лікарня, 

                                                                    районна державна адміністрація 

 

1.8. З метою забезпечення інвалідів  зору очними протезами та окулярами 

передбачити щорічні видатки у місцевих бюджетах для оплати очних 

протезів та окурялів відповідно до заявок первинних організацій УТОС. 

                                                                       Постійно  

                                                                    Верховинська районна лікарня, 

                                                                    районна державна адміністрація 

 

1.9. Відповідно до висновків закладів охорони здоров»я охопити надомним 

обслуговуванням одиноких інвалідів зору з наданням повного комплексу 

соціальних послуг. 

                                                                             Постійно 

                                                                      Територіальний центр   

                                                                      соціального обслуговування           

                                                                      (надання соціальних послуг) 

 

 

 

 

 



 

1.10.  Виходячи з можливостей місцевих бюджетів, надавати безкоштовно 

послуги зубопротезування інвалідам зору (за винятком протезування з 

дорогоцінних металів) 

                                                                       Постійно  

                                                                    Верховинська районна лікарня, 

                                                                    районна державна адміністрації 

 

1.11. З метою створення безперешкодного та безпечного доступу інвалідів 

зору до об»єктів соціальної інфраструктури вжити заходів щодо обладнання  

за пропозиціями громадських організацій  УТОС пішохідних переходів 

необхідними засобами безпеки та орієнтації. 

                                                                                                             Постійно 

                                                                     Районна державна адміністрація                                                       

                                                                      відділ  Держатоінспекції УМВС   

                                                                      України в районі 
 

1.12. Зважаючи на важливе значення телефонного зв»язку для незрячих, у 

першочерговому порядку безкоштовно встановлювати телефоний зв»язок 

інвалідам зору І і ІІ групи. 

                                                                                     Постійно 

                                                                          Івано-Франківська філія ВАТ   

                                                                           «Укртелеком» 

                                                                            районна державна адміністрація                                                       
 

1.13.Виходячи з можливостей місцевих бюджетів , забезпечувати інвалідів 

зору санаторно-курортним лікуванням. 

                                                                                          Постійно 

                                                                                                        Управління праці та  

                                                                          соціального захисту населення, 

                                                                          районна державна адміністрація 

 

1.14.Передбачити в місцевому бюджеті кошти в сумі 4000 гривень для 

фінансової підтримки  Косівського УТОСу в червні 2018р. 

                                                                                           Постійно                                                       
                                                                            районна державна адміністрація                                                       

                                                                            Територіальний центр   

                                                                            соціального обслуговування           

                                                                           (надання соціальних послуг) 

 

1.15. Передбачити в місцевому бюджеті кошти в сумі 4000 гривень для 

забезпечення оплати за послуги естрадно-фолькльорного гурту “Горицвіт” 

                                                                                             Постійно 

                                                                            районна державна адміністрація                                                       

                                                                           Територіальний центр   

                                                                           соціального обслуговування           

                                                                           (надання соціальних послуг) 

 

 

 



 

 

1.16. Передбачити в місцевому бюджеті кошти в сумі 22000,00 гривень на  

одноразову грошову   допомогу  хворим з нирковою недостасністю . 

      

 

                                                                                             Постійно 

                                                                            районна державна адміністрація                                                       

                                                                           Територіальний центр   

                                                                           соціального обслуговування           

                                                                           (надання соціальних послуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

                        Очікувані результати виконання Програми 

     Виконання Програми сприятиме вдосконаленню системи соціальної 

підтримки жителів району, покращенню якості і оперативності в наданні 

соціальних послуг. Покращить рівень вирішення життєво важливих проблем 

для соціально незахищених громадян району. 

 

      В результаті виконання районної Програми  очікується 

 

  

- виплата додаткових виплат ветеранам ОУН-УПА. 

 

- виплата одноразової допомоги на лікування та вирішення невідкладних 

соціально-побутових питань жителів району. 

 

- забезпечення санаторно-курартними путівками. 

 

- забезпечення прийому в районі народного естрадно-фольклорного гурту 

“Горицвіт” з наданням йому фінансової підтримки. 

 

- право безкоштовного проїзду інвалідам І групи зору і особам, що їх 

супроводжують, та ІІ групи зору на міських і приміських маршрутах  

автотранспорту всіх форм власності, незалежно від квоти пільговиків. 

 

- надання фінансової підтримки Косівському УТОСу. 

 

     -забезпечення кращого застосування законодавчих і нормативних  

документів щодо вирішення проблем інвалідів зору; 

 

     - забезпечення пільгами інвалідів  зору  І – 50%,  ІІ – 40% групи 

зменшення оплати за надані житлово-комунальні послуги, електроенергію, 

газ, телефон паливо (вугілля, дрова) в сумі    70,9   грн.; 

 

     - відповідно до висновків закладів охорони здоров”я охопити надомним 

обслуговуванням всіх одиноких інвалідів зору з наданням їм повного 

комплексу соціальних послуг; 

     

Перший заступник голови  районної 

державної адміністрації                                                  Ярослав Скуматчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                        Голова районної   

                                                                        державної адміністрації 
 

                                                                                                     ____________Олег  Лютий 

                                                                       від______________2018р. 

 
                                      ПЛАН ЗАХОДІВ 

             комплексної програми  соціальної підтримки інвалідів  

зору та соціально незахищених верств населення у Верховинському   

                                  районі на 2018 рік 

Назва заходу Виконавці Сума коштів  

тис.грн. 

               

Термін виконання 

 

 

 

Забезпечення   

фінансової 

підтримки  

Косівського УТОС  

 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг) 

 

    4.0 

 

червень 

Доплата до пенсії 

воїнам ОУН-УПА 

(місцевий бюджет) 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

  

 102,0 

 

 

 

протягом року 

 

 

Забезпечення  пільг 

інвалідам  по зору І 

гр. на 50%, ІІ гр. на 

40% 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

44,2 

Пошт.вит. 1,4 

протягом року 

Надання одноразової 

грошової допомоги 

малозабезпеченим  

громадянам 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

 28,0 протягом року 

Допомога на 

поховання 

(непрацюючим 

громадянам району) 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

 96,0 протягом року 

Забезпечення 

оплати за послуги  

естрадно-

фольклорного гурту 

“Горицвіт” 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

  4,0 червень 

Виплата грошової  

допомоги хворим з 

нирковою 

недостатністю 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

22,0 протягом року 

Поштові витрати  

на УПА 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

6,0 протягом року 

 Всього: 307,6  

 
 

 

Перший заступник голови  районної 

державної адміністрації                                                  Ярослав Скуматчук 
 



 

 

                                      Фінансове забезпечення 

 

                     Додаткова виплата воїнам ОУН-УПА. 

   Відповідно до рішень обласної ради  від 07.09.2012 р. №616-17/2012 

“Про соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів 

національно визвольних змагань, які проживають на території області” 

 

- додаткова виплата воїнам ОУН-УПА  в місяць 1 чол. -500грн; в рік  на 17 

   

                                                                                                чол.=102000,00грн. 

                             

                                                             Всього на суму 102000,00 грн. 

 

-поштовий збір  на перекази на додаткові виплати  

  воїнам ОУН-УПА- на суму 6000,00грн. 

                                                             Всього на суму 6000,00 грн 

 

                                       Допомога на поховання. 

 

Відповідно до Постанови КМУ від 31.01.2007 р. №99 “Порядок  надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов”язалася поховати 

померлого” п.1(4). 

 

- допомога на поховання – в місяць 3,2чол.  по 2500 грн.  в рік =95962,00грн. 

                                                               Всього на суму  95962,00грн. 

 

                                Одноразова грошово допомога. 

 

Відповідно до статей 2,23 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”. 

 

  - одноразова грошова допомога в місяць 2333грн. в рік=28000,00грн.  

                                                                   Всього на суму 28000,00грн.  

 

  - одноразова матеріальна  допомога  хворим з нирковою недостатністю  
     2 чол. по 1833,33грн.в місяць (916,66грн.на одного) 81 поїздка  на 12-

місяців 22000,00грн. 

                                                                    Всього на суму 22000,00грн.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        Фінансова підтримка Косівського УТОСу. 

       Відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності            

 інвалідів в Україні” та відповідно до розпорядження обласної державної 

адміністрації  від 19.11.2014. №697 “Про схвалення проекту обласної 

Програми соціальної підтримки та реабілітації  інвалідів зору на 2015-

2019рр. 

  - забезпечення фінансової підтримки 

     Косівського УТОСу     на рік =4000,00грн. 

                                                            Всього на суму 4000,00грн. 

 

     Забезпечення оплати за послуги естрадно-фолькльорного          

                                     гурту  “ Горицвіт ”                   

 

     - оплата за послуги естрадно-фольклорного      гурту “Горицвіт”-4000грн.                   

                                                               Всього на суму 4000,00грн. 

 

 

   Всього на суму:      261962,00 (двісті шістдесят одна тисяча             

                                                           девятсот шістдесят дві  грн.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              Пільги інвалідам  зору І-ІІ групи. 

 

       Постанова КМУ від 23.04.2012 р. “Про  встановлення мінімальних 

норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та 

граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових 

субсидій за рахунок субвенції з  державного бюджету місцевим 

бюджетам” та відповідно до розпорядження обласної державної 

адміністрації від 19.11.2014 року №697 “Про схвалення проекту обласної 

Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-

2019рр. 

            З розрахунку ціни на електроенергію за  75 кВт   

-електроенергія  Ігр. в місяць 17,25грн.в рік 207,00грн. на 23чол.=4761,00грн. 

-електроенергія ІІгр.в місяць 13,65грн. в рік 163,80грн. на 22 чол. 

=3603,60грн. 

                                                                 Всього на суму 8365,00грн. 

 

        З розрахунку ціни на тверде паливо 1368,66грн. 

-на дрова Ігр. в рік- 684,33грн. на 23 чол.=15739,59грн. 

-на дрова ІІгр.в рік -615.90грн. на 22 чол.=13549,80грн. 

                                                                   Всього на суму 29339,00грн. 

 

         З розрахунку ціни на скраплений газ 175,60 грн. 

-на балонний газ Ігр. в рік-87,80грн. на 23 чол.=2019,40грн. 

-на балонний газ ІІгр.в рік -79,02грн. на 24 чол.=1738,44грн. 

                                                                    Всього на суму 3758,00грн. 

 

     З розрахунку ціни на телефон (селище-39,91грн., село-31,58 грн.) 

-на телефон 9чол. на рік – 2068,00 грн. 

                                                                    Всього на суму 2068,00 грн. 

      

                        Пільги на тверде паливо воїнам ОУН-УПА. 

   Відповідно до рішень обласної ради  від 07.09.2012 р. №616-17/2012 

“Про соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів 

національно визвольних змагань, які проживають на території області 

2012-2016рр.”  та відповідно до постанови КМУ №336 від 23.04.2012 р. 

“Про встановлення мінімальних норм забезпечення твердим паливом і 

скрапленим газом та граничних показників їх для надання пільг і 

житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного бюджету  

місцевим бюджетам” 

 

- пільги воїнам ОУН-УПА на тверде паливо -684,50грн. 

 на 1 чол.=685,00грн. 

 

-поштові витрати на пільги інв. зору на суму -1423,00 

                           Всього на суму: 1423,00  грн. 

  Всього на суму:45638,00 (сорок п»ять тисяч шістсот тридцять                

                                                                      вісім  грн.). 



 

 
 
 

 

                   Фінансове забезпечення по Білоберізьській ОТГ 

 

                     Додаткова виплата воїнам ОУН-УПА. 

   Відповідно до рішень обласної ради  від 07.09.2012 р. №616-17/2012 

“Про соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів 

національно визвольних змагань, які проживають на території області” 

 

- додаткова виплата воїнам ОУН-УПА  в місяць 1 чол. -500грн; в рік  на 1 

   

                                                                                                чол.=6000,00грн. 

                             

                                                             Всього на суму 6000,00 грн. 
 

                                       Допомога на поховання. 

 

Відповідно до Постанови КМУ від 31.01.2007 р. №99 “Порядок  надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов”язалася поховати 

померлого” п.1(4). 

 

- допомога на поховання – в місяць 2,5чол.  по 2500 грн.  в рік =10000,00грн. 

                                                               Всього на суму  10000,00грн. 

 

                                Одноразова грошово допомога. 

 

Відповідно до статей 2,23 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”. 

 

  - одноразова грошова допомога в місяць в рік=10738,00грн.  

                                                                   Всього на суму 10738,00грн.  

 

 

- проведення спів фінансування на придбання  житла для незахищених 

верств населення 10000,00грн. 

                                                                   Всього на суму 10000,00грн.  

 

 

 

          Всього на суму: 36738,0 (тридцять шість тисяч сімсот 

тридцять вісім грн.) 
 

 

 

 

 



 

 

                              Пільги інвалідам  зору І-ІІ групи. 

 

       Постанова КМУ від 23.04.2012 р. “Про  встановлення мінімальних 

норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та 

граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових 

субсидій за рахунок субвенції з  державного бюджету місцевим 

бюджетам” та відповідно до розпорядження обласної державної 

адміністрації від 19.11.2014 року №697 “Про схвалення проекту обласної 

Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-

2019рр. 

            З розрахунку ціни на електроенергію за  75 кВт   

 

-електроенергія ІІгр.в місяць 13,65грн. в рік 163,80грн. на 3 чол. =491,40грн. 

                                                                 Всього на суму 492,00грн. 

 

        З розрахунку ціни на тверде паливо 1368,66грн. 

 

-на дрова ІІгр.в рік -615.90грн. на 3 чол.=грн. 

                                                                   Всього на суму 1848,00грн. 

 

         З розрахунку ціни на скраплений газ 175,60 грн. 

 

-на балонний газ ІІгр.в рік -79,02грн. на 3 чол.=237,06грн. 

                                                                    Всього на суму 237,00грн. 

 

      

                        Пільги на тверде паливо воїнам ОУН-УПА. 

   Відповідно до рішень обласної ради  від 07.09.2012 р. №616-17/2012 

“Про соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів 

національно визвольних змагань, які проживають на території області 

2012-2016рр.”  та відповідно до постанови КМУ №336 від 23.04.2012 р. 

“Про встановлення мінімальних норм забезпечення твердим паливом і 

скрапленим газом та граничних показників їх для надання пільг і 

житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного бюджету  

місцевим бюджетам” 

 

- пільги воїнам ОУН-УПА на тверде паливо -685,00грн. 

 на 1 чол.=685,00грн. 

 

 

  Всього на суму: 3262,0(три тисячі двісті шістдесят дві  грн.) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                        Голова районної   

                                                                        державної адміністрації 
 

                                                                                                     ____________Олег  Лютий 

                                                                       від______________2018р. 

 
                                      ПЛАН ЗАХОДІВ 

             комплексної програми  соціальної підтримки інвалідів  

зору та соціально незахищених верств населення у Верховинському   

                                  районі на 2018 рік по Білоберізьській ОТГ 

Назва заходу Виконавці Сума коштів  

тис.грн. 

               

Термін виконання 

 

 

Доплата до пенсії 

воїнам ОУН-УПА 

(місцевий бюджет) 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

  

 6,0 

 

 

 

протягом року 

 

 

Забезпечення  пільг 

інвалідам  по зору І 

гр. на 50%, ІІ гр. на 

40% 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

 

3,3 

протягом року 

Надання одноразової 

грошової допомоги 

малозабезпеченим  

громадянам 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

 10,7 протягом року 

Допомога на 

поховання 

(непрацюючим 

громадянам району) 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

 10,0 протягом року 

Проведення спів 

фінансування на 

придбання  житла 

для незахищених 

верств населення 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування(надання 

соціальних послуг 

10,0 протягом року 

 Всього: 40,0  

 
 

 

Перший заступник голови  районної 

державної адміністрації                                                  Ярослав Скуматчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


