
 

 

 
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.01.2021    м.Глухів              № 124 

 

Про  Програму соціального захисту  

окремих категорій населення  

Глухівської громади на 2021-2025 роки   

в новій редакції 

 

 

 Розглянувши, схвалену  виконавчим комітетом міської ради Програму 

соціального захисту окремих категорій населення Глухівської громади  на 2021-

2025 роки в новій редакції,  з метою соціальної підтримки найбільш вразливих 

верств населення, керуючись статтею 25 пунктом 22 частини першої статті 26 та 

статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму соціального захисту окремих категорій населення 

Глухівської громади   на 2021-2025 роки  в новій редакції (додаток 1). 
2. Затвердити Порядок надання  та використання коштів, передбачених у 

бюджеті Глухівської громади на фінансову підтримку громадських організацій на 

2021-2025 роки  (додаток  2). 

3. Виконавчому  комітету  міської ради забезпечити фінансування  заходів 

вищевказаної  Програми. 

4. Управлінню соціального захисту населення міської ради інформувати  про 

хід виконання  Програми постійну  комісію з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, фізичного виховання та спорту, соціальної політики, законності, 

правопорядку, протидії корупції, регламенту та депутатської етики депутата 

міської ради (Терещенко І.І.), керуючого  справами   виконавчого  комітету   

міської ради (Громак Л.А.),  управління    соціально  – економічного розвитку 

міської ради (Сухоручкіну Л.О.) щороку до 10 січня.  
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з 

питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та спорту, 

соціальної політики, законності, правопорядку, протидії корупції, регламенту та 

депутатської етики депутата міської ради (Терещенко І.І.) 

 

Міський голова        Надія ВАЙЛО 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення  міської ради  

                  27.01.2021  №124 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ 

НАСЕЛЕННЯ ГЛУХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ  

НА 2021-2025 В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Паспорт 

Програми соціального захисту окремих категорій населення  

міста Глухова на 2021-2025 роки в новій редакції 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту 

населення міської ради 

2. Дата, номер, і назва розпорядження 

міського голови про розроблення 

Програми 

15.01.2021р. № -16-ОД «Про 

розробку проекту Програми 

соціального захисту окремих 

категорій населення Глухівської 

громади  на 2021-2025 роки в 

новій редакції» 

3. Розробник Програми Управління соціального захисту 

населення міської ради 

4. Співрозробник Програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Управління  соціального захисту 

населення міської ради,  

центр надання соціальних послуг 

міської ради 

6. Учасники Програми Управління соціального захисту 

населення міської ради, служба у 

справах дітей міської ради, центр 

надання соціальних послуг міської 

ради, громадська організація «Діти 

Великої Вітчизняної Війни 

Глухівщини», Глухівська 

організація «Град» Української 

спілки ветеранів Афганістану, 

Глухівська організація ветеранів 

війни, праці та збройних сил, 

відділення Всеукраїнської 

Благодійної організації «Турбота 

про літніх в Україні», «Глухівська 

спілка учасників АТО/ООС» 

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

8. Джерело фінансування Міський бюджет 

9. Обсяг фінансування всього, 

тис.грн., в тому числі за роками 

Всього: 8072,7  тис.грн.  

в т. ч.:  2021 р. – 1612,2 тис.грн. 

             2022 р. – 1612,2 тис.грн. 

             2023 р. – 1614,9 тис.грн. 

             2024 р. – 1616,1 тис.грн. 

             2025 р. -  1617,3 тис.грн.   



2. Визначення проблеми, 

 на розв’язання якої спрямована Програма 

 
 На території Глухівської громади є  найуразливіші соціальні групи, які 

потребують підвищеної уваги з боку суспільства та держави. Особливої уваги  

потребують малозабезпечені громадяни, які опинились в складних життєвих 

умовах, пов’язаних зі стихійним лихом чи непередбачуваними ситуаціями, 

тривалою хворобою. За останні роки зросла кількість звернень від 

малозабезпечених осіб, дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського 

піклування. Економічна ситуація спричинила виникнення категорій 

непрацюючих, незастрахованих в системі соціального страхування осіб, 

поховання яких, у разі смерті, здійснюється за рахунок міського бюджету. 

Економічне становище сімей спричинила низьку народжуваність, масову 

однодітність. Торгівля людьми визнана злочином на міжнародному рівні, 

домашнє насильство є однією з найбільш гострих соціальних проблем в Україні, 

забезпечення гендерної рівності в Україні є недосконалим. 

  

3. Визначення мети Програми 

 

 Головна мета Програми - є покращення життя людей. Соціальна підтримка 

найбільш вразливих верств населення: інвалідів, одиноких пенсіонерів, дітей - 

сиріт, задоволення потреб пільгової категорії населення, привернення уваги 

громадськості до проблем і потреб окремих громадян, формування в суспільстві 

гуманного шанобливого ставлення до малозабезпечених родин та окремих 

громадян,  надання соціальних послуг бездомним особам, та підтримка осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. 

 Реалізація Програми спрямована на забезпечення системної державної 

політики у сфері сім’ї, гендерного інтегрування, протидії торгівлі людьми. 

 Підтримка громадських організацій «Діти Великої Вітчизняної Війни 

Глухівщини», «Град» Української спілки ветеранів Афганістану, ветеранів війни, 

праці та збройних сил, відділення Всеукраїнської Благодійної організації 

«Турбота про літніх в Україні», «Глухівська спілка  учасників АТО/ООС». 

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

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 
 Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити: 

надання допомоги у разі стихійного лиха або дії  непереборної сили, що 

привели до матеріальних збитків, заподіяли шкоду здоров’ю постраждалих; 

надання одноразової грошової допомоги у зв’язку з тяжкою тривалою 

хворобою, необхідністю оперативного лікування в лікувальних закладах Ш-ІV 

рівня акредитації та інших медичних закладів державної, комунальної та 

приватної форм власності; 

надання допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі 

соціального страхування; 



надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей – сиріт та 

дітей, які залишились без піклування батьків; 

надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше 

років; 

надання соціальних послуг (роздача їжі, видача гуманітарної допомоги 

(одяг, взуття тощо), забезпечення санітарно-гігієнічними засобами, 

направлення бездомних осіб до територіального центру для взяття їх на облік, 

направлення відповідно до потреби до медичних закладів); 

надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива та 

скрапленого газу інвалідам по зору 1 групи; 

підтримку громадських організацій: ветеранів війни, праці та збройних сил, 

«Град» - Української спілки ветеранів Афганістану, Діти Великої Вітчизняної 

Війни Глухівщини, відділення Всеукраїнської Благодійної організації 

«Турбота про літніх в Україні»,  «Глухівська спілка учасників АТО/ООС»; 

надання  одноразової грошової допомоги в обстеженні  магнітно-

резонансної томографії за наявності підтвердження онкологічного 

захворювання;  

надання одноразової грошової допомоги у зв’язку з скрутним матеріальним 

становищем, в тому числі  матерям (батькам) одиночкам, що самостійно 

виховують дітей (дитину) за зверненням; 

надання матеріальної допомоги Почесним громадянам міста; 

надання матеріальної допомоги матерям, які народили двійню або трійню; 

проведення культурологічних заходів та акцій з питань розвитку та 

підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, формування 

відповідального батьківства, гендерної культури та усунення гендерних 

стереотипів у суспільстві, підвищення рівня обізнаності населення щодо 

сучасних проявів торгівлі людьми; 

надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю І групи для 

проходження гемодіалізу. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету.  

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з 

можливостей бюджету.  

Головним розпорядником коштів є управління соціального захисту 

населення  міської ради.     

Строки виконання: 2021- 2025рр.   



5. Перелік завдань і заходів Програми  

 
№ 

з/п 

Заходи Необхідні документи Відповідальний 

виконавець, підстава 

для виплат 

Сума виплат 

1 Надання 

допомоги у разі 

стихійного лиха 

або дії  

непереборної 

сили, що привели 

до матеріальних 

збитків, заподіяли 

шкоду здоров’ю 

постраждалих 

 

Заява, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

рахунок в установі 

банку, довідка чи акт 

що підтверджують 

факт стихійного лиха, 

висновок комісії з 

надзвичайних 

ситуацій щодо обсягу 

збитків   

Центр надання 

адміністративних 

послуг міської ради, 

управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради за рішенням 

виконавчого 

комітету  

Від 300грн. до 

20000грн. 

згідно рішення 

виконавчого 

комітету в 

залежності від 

розміру 

заподіяної 

шкоди 

2 Надання 

одноразової 

грошової 

допомоги в 

зв’язку з тяжкою 

тривалою 

хворобою, 

необхідністю 

оперативного 

лікування в 

лікувальних 

закладах III-ІУ 

рівня акредитації 

та інших 

медичних закладів 

державної, 

комунальної та 

приватної форм 

власності 

Заява, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

рахунок в установі 

банк, довідка з 

медичної установи  

Центр надання 

адміністративних 

послуг міської ради, 

управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради за рішенням 

виконавчого комітету 

До 5000грн. на 

рік згідно 

рішення 

виконавчого 

комітету  

3 Виплата допомоги 

на поховання осіб, 

незастрахованих в 

системі 

соціального 

страхування 

Заява, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

рахунок в установі 

банку, оригінал 

витягу з Державного 

реєстру актів 

цивільного стану 

громадян  про смерть 

для отримання 

допомоги на 

поховання, копія 

свідоцтва про смерть, 

довідка з центру 

зайнятості, довідка 

яка підтверджує факт 

поховання, довідка 

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради відповідно 

Постанови Кабінету 

Міністрів України від 

31.01.2007р.№99 

1000 грн. 



про склад сім’ї  

4 Надання 

допомоги на 

поліпшення 

матеріального 

стану дітей – сиріт 

та дітей, які 

залишились без 

піклування 

батьків 

Заява, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

рахунок в установі 

банку, копія рішення 

про встановлення 

опіки чи піклування, 

копія свідоцтва про 

народження дитини, 

довідка про склад 

сім’ї 

 

Служба у справах 

дітей, управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради за рішенням 

виконавчого комітету  

Згідно рішення 

виконавчого 

комітету  про 

надання 

допомоги на 

поліпшення 

матеріального 

стану дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування      

5 Матеріальна 

допомога особам, 

яким виповнилось 

100 і більше років 

Заява, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

рахунок в установі 

банку 

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради  відповідно до 

Постанови Кабінету 

Міністрів України від 

15.01.2005р. №42 

500 грн. 

6 Надання 

бездомним особам 

соціальні послуги 

Протокольне рішення 

робочої групи 

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради відповідно 

Закону України «Про 

основи соціального 

захисту бездомних 

осіб і безпритульних 

дітей», та наказу 

Міністерства 

соціальної політики 

України «Про 

затвердження 

Порядку здійснення 

соціального 

патрулювання»  

Відповідно до 

потреби послуг  

7 Надання пільг з 

оплати житлово-

комунальних 

послуг, твердого 

палива та 

скрапленого газу  

інвалідам по зору 

1 групи 

Заява, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідки про 

присвоєння коду, 

довідка МСЕК,  

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради відповідно 

розпорядження 

міського голови від 

13.12.2012р.№347р 

Згідно звітності 

підприємств 

надавачів 

житлово-

комунальних 

послуг 

 

8 Надання 

допомоги в 

підтримці 

громадських 

організацій: 

ветеранів війни, 

праці та Збройних 

Сил України, 

«Град» 

Заява голови 

громадської 

організації,   

календарний план 

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради, Порядок 

надання та 

використання коштів, 

передбачених у 

бюджеті міста на 

фінансову підтримку 

Кошторис 

громадських 

організацій, 

розрахунок  до 

Порядку 

надання та 

використання 

коштів кожної з 

громадських 



Української 

спілки ветеранів 

Афганістану, Діти 

Великої  

Вітчизняної Війни 

Глухівщини, 

відділення 

Всеукраїнської 

Благодійної 

організації 

«Турбота про 

літніх в Україні», 

«Глухівська 

спілка учасників 

АТО/ООС» 

міських громадських 

організацій  

 

 

організацій 

9 Надання  

одноразової 

грошової 

допомоги в 

обстеженні  

магнітно-

резонансної 

томографії за 

наявності 

підтвердження 

онкологічного 

захворювання 

Заява, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

рахунок в установі 

банк, довідка про 

проходження 

обстеження МРТ 

 Центр надання 

адміністративних 

послуг міської ради,  

управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради за рішенням 

виконавчого комітету  

400 грн.  

згідно рішення 

виконавчого 

комітету  

10 Надання 

одноразової 

грошової 

допомоги у 

зв’язку з скрутним 

матеріальним 

становищем 

Заява, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

рахунок в установі 

банк, акт обстеження 

матеріально-

побутових умов 

проживання, довідка 

про склад сім’ї, 

довідка про доходи, 

довідка з медичної 

установи  

Центр надання 

адміністративних 

послуг міської ради,  

управління 

соціального захисту 

населення  міської 

ради за рішенням 

виконавчого комітету  

500 грн. не 

більше ніж 1 

раз на два роки 

згідно рішення 

виконавчого 

комітету  

11 Надання 

матеріальної 

допомоги 

Почесним 

громадянам 

Глухівської 

громади 

Заява, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

рахунок в установі 

банку 

Центр надання 

адміністративних 

послуг міської ради, 

управління 

соціального захисту 

населення  міської 

ради,  Порядок 

надання матеріальної 

допомоги Почесним 

громадянам 

Глухівської громади 

В розмірі 2-х 

прожиткових 

мінімумів для 

непрацездатних 

осіб, 

встановлених 

на 1 січня 

поточного року 

12 Надання 

матеріальної 

допомоги сім’ї 

Заява члена сім’ї, 

який здійснив 

поховання померлого 

Центр надання 

адміністративних 

послуг міської ради, 

В розмірі 10-ти 

прожиткових 

мінімумів для 



померлого 

Почесного 

громадянина 

Глухівської 

громади 

Почесного 

громадянина міста 

Глухова, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

рахунок в установі 

банку, копія свідоцтва 

про смерть, довідка, 

що підтверджує факт 

поховання 

управління 

соціального захисту 

населення  міської 

ради,  Порядок 

надання матеріальної 

допомоги сім’ї 

померлого Почесного 

громадянина 

Глухівської громади 

непрацездатних 

осіб, 

встановлених 

на 1 січня 

поточного року 

13 Надання 

матеріальної 

допомоги матері, 

яка народила 

двійню 

Заява, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

свідоцтво про 

народження дітей, 

рахунок в установі 

банку 

Центр надання 

адміністративних 

послуг міської ради,  

управління 

соціального захисту 

населення  міської 

ради 

10 000 грн. 

14 Надання 

матеріальної 

допомоги матері, 

яка народила 

трійню 

Заява, ксерокопії 

1,2,11сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

свідоцтво про 

народження дітей, 

рахунок в установі 

банку 

Центр надання 

адміністративних 

послуг міської ради,  

управління 

соціального захисту 

населення  міської 

ради 

15 000 грн. 

15 Проведення 

просвітницьких 

кампаній  

культурологічних 

заходів, акцій з 

питань розвитку 

та підтримки сім’ї 

Календарний план 

заходів 

Центр надання 

соціальних послуг 

міської ради 

7 000 грн. на рік 

16 Виготовлення та 

розповсюдження 

соціально-

рекламної 

продукції щодо 

збереження 

репродуктивного 

здоров’я, 

популяризації 

здорового способу 

життя, 

відповідального 

батьківства 

Календарний план 

заходів 

Центр надання 

соціальних послуг 

міської ради  

3 000 грн. на рік 

17  Проведення 

Всеукраїнської 

акції «16 днів 

проти насильства»  

Календарний план 

заходів  

Центр надання 

соціальних послуг 

міської ради 

1 000 грн. на рік 

18 Проведення 

культурно-

просвітницьких 

Календарний план 

заходів  

Центр надання 

соціальних послуг 

міської ради  

1 000 грн. на рік 



заходів 

спрямованих на 

формування 

гендерної 

культури 

19 Первинна 

профілактика 

торгівлі людьми – 

виготовлення та 

розповсюдження 

соціальної 

реклами, 

оприлюднення 

інформаційно-

просвітницьких 

матеріалів у ЗМІ 

Календарний план 

заходів  

Центр надання 

соціальних послуг 

міської ради  

500 грн. на рік 

20. Виплата 

матеріальної 

допомоги особам 

з інвалідністю  1 

групи для 

проходження 

гемодіалізу 

Заява, ксерокопії 

1,2,11 сторінки 

паспорту, довідка про 

присвоєння коду, 

рахунок в установі 

банку, довідка 

медичної установи 

щодо проходження 

лікування, копія 

довідки про группу 

інвалідності 

УСЗН відповідно 

Закону України «Про 

основи соціальної 

захищеності інвалідів 

в Україні» 

1000 грн. 

щомісяця 

 

 





6 Напрями діяльності, заходи Програми та результативні показники 
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р
 Очікувані 

результати 

тис. грн. 

1 Надання допомоги у 

разі стихійного лиха 

або дії непереборної 

сили, що привели до 

матеріальних збитків, 

заподіяли шкоду 

здоров’ю 

постраждалих   

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

1050,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 Часткове 

відшкодування 

понесених 

збитків 

2 Надання одноразової 

грошової допомоги у 

зв’язку з тяжкою 

тривалою хворобою, 

необхідністю оператив

ного лікування в 

лікувальних закладах 

III-ІУ рівня акредитації 

та інших медичних 

закладів державної, 

комунальної та 

приватної форм 

власності 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

4500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 Матеріальна 

підтримка 

тяжкохворих 

3 Виплата допомоги на 

поховання осіб, 

незастрахованих в 

системі соціального 

страхування 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Надання 

допомоги 



4 Надання допомоги на 

поліпшення 

матеріального стану 

дітей – сиріт та дітей, 

які залишились без 

піклування батьків 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Надання 

додаткової 

матеріальної 

підтримки 

дітям сиротам 

5 Матеріальна допомога 

особам, яким 

виповнилось 100 і 

більше років   

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Покращення 

матеріального 

стану даної 

категорії 

6 Надання соціальних 

послуг (роздача їжі, 

видача гуманітарної 

допомоги (одяг,взуття )

 забезпечення 

санітарно-

гігієнічними засобами,

направлення 

бездомних осіб до 

центру надання 

соціальних послуг 

міської ради для взяття 

їх на облік, направлен 

ня за потребою до 

медичних закладів) 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Забезпеченість 

соціальним 

захистом 

незахищених 

категорій 

населення 

7 Надання пільг з оплати 

житлово-комунальних 

послуг, твердого 

палива та скрапленого 

газу  інвалідам по зору 

І групи 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Відшкодування 

підприємствам 

– надавачам 

комунальних 

послуг 50% за 

ЖКП 

8 Надання допомоги в 

підтримці  громадських 

організацій: ветеранів 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

Місь 

кий 

бюд 

323,0 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 Фінансування 

заходів 

громадських 



війни, праці та 

збройних сил, 

«Град» Української 

спілки ветеранів 

Афганістану, Діти 

Великої Вітчизняної 

Війни Глухівщини, 

відділення  

Всеукраїнської 

Благодійної організації 

«Турбота про літніх в 

Україні»,  «Глухівська 

спілка учасників 

АТО/ООС» 

населення 

міської ради 

жет організацій  

згідно 

календарних 

планів 

9 Надання  одноразової 

грошової допомоги в 

обстеженні  магнітно-

резонансної томографії  
за наявності 

підтвердження 

онкологічного 

захворювання 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Надання 

допомоги 

онкохворим 

10 Надання одноразової 

грошової допомоги у 

зв’язку з скрутним 

матеріальним 

становищем 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

225,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Адресне 

спрямування 

коштів місько- 

го бюджету для 

вирішення 

життєво  

необхідних 

проблем 

громадян, які 

опинилися у  

скрутному мате

ріальному 

становищі   



11 Надання матеріальної 

допомоги Почесним 

громадянам 

Глухівської громади 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

23,8 4,4 4,4 4,8 5,0 5,2 Матеріальна 

підтримка 

Почесних 

громадян 

Глухівської 

громади 

12 Надання матеріальної 

допомоги сім’ї 

померлого Почесного 

громадянина 

Глухівської громади 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

118,4 21,7 21,7 24,0 25,0 26,0 Матеріальна 

підтримка сім’ї 

померлого 

Почесного 

громадянина 

Глухівської 

громади 

13 Надання матеріальної 

допомоги матері, яка 

народила двійню 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Матеріальна 

підтримка 

родини, в якій 

народилася 

двійня  

14 Надання матеріальної 

допомоги матері, яка 

народила трійню 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Матеріальна 

підтримка 

родини, в якій 

народилася 

трійня 

15 Проведення 

просвітницьких 

кампаній культуро 

логічних заходів, акцій 

з питань розвитку та 

підтримки сім’ї 

2021- 

2025 

роки 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

35,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Формування в 

учнівської та 

студентської 

молоді сімей 

них цінностей, 

відповідальної 

поведінки 

16 Виготовлення та 

розповсюдження 

соціально-рекламної 

продукції щодо 

збереження 

2021- 

2025 

роки 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Підвищення в 

суспільстві 

престижу сім’ї, 

відповідальнос

ті батьків за 



репродуктивного 

здоров’я, популяризації 

здорового способу 

життя, відповідального 

батьківства   

здоров’я та 

виховання 

дітей 

17 Проведення  

Всеукраїнської акції  

«16 днів проти 

насильства» 

2021- 

2025 

роки 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Залучення до 

заходів більше 

1000 дітей та 

молоді 

18 Проведення культурно-

просвітницьких заходів 

спрямованих на 

формування гендерної 

культури 

2021- 

2025 

роки 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Формування у 

населення 

гендерної 

культури і 

усунення 

гендерних 

стереотипів 

19 Первинна 

профілактика торгівлі 

людьми – 

виготовлення та 

розповсюдження 

соціальної реклами, 

оприлюднення 

інформаційно-

просвітницьких 

матеріалів у ЗМІ 

2021- 

2025 

роки 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

міської ради 

Місь 

кий 

бюд 

жет 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Підвищення 

поінформо- 

ваності 

населення 

щодо шляхів 

убезпечення від 

потрапляння до 

ситуацій 

торгівлі 

людьми 

20 Виплата матеріальної 

допомоги особам з 

інвалідністю  1 групи 

для проходження 

гемодіалізу 

2021- 

2025 

роки 

Управління 

соціально-го 

захисту 

населення 

Місь 

кий 

бюд 

жет  

845,0 169,0 

 

169,0 169,0 169,0 169,0 Підтримка 

хворих на 

ниркову 

недостатність 

 Разом     8072,7 1612,2 1612,2 1614,9 1616,1 1617,3  



7. Координація та контроль за  ходом виконанням Програми 

 

 Організацію, координацію виконання Програми здійснює управління 

соціального захисту населення міської ради, а  контроль – керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради Громак Л.А.  та постійна комісія з питань 

освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та спорту, соціальної 

політики, законності, правопорядку, протидії корупції, регламенту та 

депутатської етики депутата міської ради (голова Терещенко І.І.). 

 

 

Міський голова        Надія ВАЙЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

до рішення  міської ради  

                  27.01.2021  №124 

 

 

ПОРЯДОК 

надання та використання коштів, передбачених у бюджеті Глухівської 

громади на фінансову підтримку міських громадських організацій на 

2021-2025 роки 

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів 

бюджету міста на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів, 

ветеранів за кодом функціональної класифікації 0813192 «Надання фінансової 

підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість» (далі - бюджетні кошти). 

2. Одержувачами бюджетних коштів, що надаються згідно з цим Порядком, 

є громадські організації, які мають статус міських і ведуть постійну активну 

громадську роботу. 

3. Для отримання бюджетних коштів громадська організація подає заяву за 

формою на ім'я головного розпорядника бюджетних коштів до 01 листопада 

кожного року, що передує бюджетному періоду, в якому надається фінансова 

підтримка.  

До заяви додаються такі документи: 

1) копія статуту (положення) громадської організації, (подається одноразово 

під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту 

(положення) не вносили зміни); 

2) копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації, (подається 

одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного 

свідоцтва не вносили зміни); 

3) копія довідки про взяття громадської організації на облік у платника 

податків(подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, 

якщо  не вносили зміни); 

4) копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про 

склад керівництва(подається одноразово під час отримання бюджетних коштів 

вперше, якщо  не вносили зміни); 

5) копія звіту про діяльність громадської організації за формою державного 

статистичного спостереження № 1 - громадська організація (річна) «Звіт про 

діяльність громадської організації; 

6) розрахунки та обґрунтування за напрямками використання бюджетних 

коштів, затверджені відповідним чином; 

7) звіт про використання бюджетних коштів за минулий рік (в разі наявності 

такого фінансування). 



8) календарний план та Програма проведення заходів зазначені у цьому 

пункті, документи засвідчуються підписом керівника, скріплені печаткою 

громадської організації. 

4. Подані згідно з пунктом 3 цього Порядку документи розглядаються 

головним розпорядником коштів та включаються до бюджетного запиту і 

подаються до фінансового управління міської ради в установлені цим 

управлінням терміни. 

5. Кошти бюджету міста використовуються громадською організацією 

відповідно до плану використання бюджетних коштів на відповідний 

бюджетний рік, та щорічного календарного плану зміни в які можуть вноситись 

за письмовим зверненням громадської організації для: 

1) здійснення статутної діяльності громадської організації, передбаченої її 

статутом (положенням); 

2) здійснення, заходів щодо реалізації завдань, визначених статутом 

(положенням) громадської організації, і положень Конвенції про права 

інвалідів, з нагоди Міжнародного дня інвалідів, Дня ветеранів, фізкультурно - 

оздоровчих заходів, (крім оплати фуршетів та банкетів) та інших заходів 

передбачених календарними планами, за умови участі у них переважної 

більшості інвалідів та ветеранів, людей похилого віку; 

3) здійснення заходів щодо увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

1941-1945 років та Дня визволення міста Глухова, патріотичного виховання 

молоді; 

4) сприяння розвитку художньої самодіяльності, фізичної культури серед 

інвалідів та ветеранів; 

5) оплати: 

комунальних послуг виходячи з фактичного споживання (на 

теплопостачання, електричну енергію, водопостачання); 

послуг з поштового зв’язку та електрозв’язку;  

послуг з поточного ремонту інвентаря, обладнання та приміщень;  

послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування 

довідково-інформаційних, WЕВ-сторінки громадської організації, 

забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, а також 

нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадської 

організації, що надаються державними нотаріальними конторами; 

придбання канцелярських виробів і витратних матеріалів: 

періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних 

видань з питань соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю та 

ветеранів, діяльності громадських організацій. 

6. Матеріальна допомога членам організації виділяється в сумі визначеної 

напрямками використанням бюджетних коштів: 

за активну роботу; 

на придбання ліків та лікування; 

які потрапили у скрутні життєві обставини: 

ветеранам з нагоди державних свят та ювілейних дат 80-90 років з дня 

народження; 



на поховання; 

Участь у проведенні державних та загальноміських свят: 

   виготовлення святкових листівок для привітання ветеранів; 

   придбання призів, сувенірів, подарунків, грамот, живих квітів; 

7. Громадським організаціям дозволяється використовувати бюджетні 

кошти лише для цілей, передбачених пунктом 6 цього Положення. 

8. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про 

використання бюджетних коштів здійснюється в установленому 

законодавством порядку. 

9. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів 

покладається на управління соціального захисту населення міської ради, як 

головного розпорядника та одержувача бюджетних коштів. 
 

 

Міський голова        Надія ВАЙЛО 

 



 
Додаток до Порядку 

Розрахунок до  Порядку надання та використання коштів, 

передбачених у міському бюджеті на  фінансову  підтримку міських громадських  організацій на 2021-2025 роки 

№ Код  та назва функціональної класифікації видатків 

Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

Сума коштів 

Всього 2021р 2022р 2023р 2024р 2025р 

1 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість» 

2600 323,0 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 

1.1 Громадська організація ветеранів війни, праці та 

збройних сил 

2610 78,5 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 

 Оплата теплопостачання    8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

 Інші виплати населенню   7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

1.2 Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про 

літніх в Україні»  

2610 27,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

 Інші виплати населенню   5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

1.3 Громадська організація «Діти Великої Вітчизняної 

війни Глухівщини» 

2610 32,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

 Оплата теплопостачання    4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 Інші виплати населенню   2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

1.4 Громадська організація «Град» Української Спілки 

ветеранів Афганістану  

2610 105,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

 Оплата теплопостачання    14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

 Оплата  за електричну енергію   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Інші виплати населенню   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.5 Громадська організація «Глухівська спілка учасників 

АТО/ООС»  

2610 79,5 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

 Оплата теплопостачання    8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

 Оплата  за електричну енергію   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 Оплата водопостачання   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 Інші виплати населенню   6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 



Додаток   

до Порядку 

 

Головному розпоряднику  бюджетних 

коштів 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
     (назва громадської 
організації) 

 

___________________________________ 
    (місцезнаходження громадської 

організації) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

           Просимо включити до проекту місцевого  бюджету на 20___  рік кошти в 

сумі _______ грн., на підтримку 

__________________________________________________________________ 
(назва громадської організації) 

 

 

 

 

 

       _________________             ___________            ______________________ 
                         (посада керівника)                                                  (підпис)                                                      (ініціали, призвище)  

 

 

 

 

 

 

 

«_____» ___________20___року 

 

 

 

М.П. 

 

 



Додаток   

до Порядку 

 

   

 

 

Календарний план на рік 

 

№п/п Заходи 
Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

запланованих 

заходів 

Примітка 

     

 

 

 

 

Голова міської громадської організації                                ________________ 

              (ПІП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 



 

 
 

 


