
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  21 грудня 2021 року                                                                 №646 

Про селищну Програму соціального захисту  

окремих категорій населення  

територіальної громади 

«Соціальний захист населення» на 2022 рік. 

З метою забезпечення соціальним захистом безробітних селища, які не досягли пенсійного 

віку на випадок їх поховання та надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, матеріальне 

стимулювання згідно звернень громадян, учасникам бойових дій та ветеранам Ввв, учасників 

АТО, відповідно до п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

згідно рішення виконавчого комітету № 163 від 09 листопада 2021 року, відповідно до 

постанови КМУ № 558 від 29.04.2004 року «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», «Порядок надання 

соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості 

соціальних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 

року №450, «Про розгляд проєкту рішення» «Про селищну програму соціального захисту 

окремим категорій населення територіальної громади «Соціальний захист населення» на 

2022 рік», за погодженням з постійними комісіями, селищна рада 

                                                          ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити  селищну Програму соціального захисту окремих категорій населення 

територіальної громади «Соціальний захист населення на 2022 рік», що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  селищної 

ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестеційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження (Мороз Л.Л.) 

          

Селищний  голова                                          Василь СОВГУТЬ 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                           рішенням сесії  Рафалівської  селищної ради  

                                              від  21 грудня 2021р.№646  

          

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА 

«Соціальний захист населення» на 2022 рік. 

 

Мета та основні завдання Програми. 

         Метою програми є надання допомоги найбільш незахищеним верствам населення 

селища. 

                                        Основні завдання Програми. 

        Основними завданнями Програми є: 

- Соціальний захист безробітних територіальної громади, які не досягли пенсійного віку на 

випадок їх поховання; 

- Надання соціальних послуг ГО «Соціал Центр» «догляд вдома» за рахунок бюджетних 

коштів; 

- Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій та ветеранам Ввв учасникам АТО; 

- Матеріальна допомога згідно звернень громадян селища; 

- Призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004р. № 558 «Про 

затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги»). 

                                    Фінансове забезпечення 

    Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за кошти, передбачені в 

місцевому бюджеті для визначених Програмою заходів 

                                           Очікувані результати. 

   Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

- Виділити одноразову допомогу на поховання безробітних, які не досягли пенсійного віку у 

розмірі, що не перевищує 2000 (дві тисячі) грн.; 

- Надання соціальних послуг ГО «Соціал Центр» «догляд вдома»; 

- Надати матеріальну допомогу учасникам бойових дій та інвалідам Ввв, учасникам АТО 

згідно представлених посвідчень та заяв; 

- Виплатити матеріальну допомогу учасникам бойових дій в Афганістані; 

- Надати матеріальну допомогу громадянам територіальної громади згідно звернень та заяв 

після відповідного розгляду на засіданні виконавчого комітету селищної ради; 

- Призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004р. № 558 «Про 

затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заходи по соціальному захисту жителів територіальної громади 

 

№ Назва заходів Орієнтовний обсяг 

фінансування 

1 Виділяти одноразову допомогу на поховання 

безробітних громадян територіальної громади 

10000 

2 Надання соціальних послуг ГО «Соціал Центр» 

«догляд вдома» 

900000 

3 Надавати одноразову матеріальну допомогу учасникам 

бойових дій та інвалідам Ввв, учасникам АТО 

35000 

4 Надавати матеріальну допомогу жителям 

територіальної громади згідно звернень та заяв після 

відповідного розгляду 

20000 

5 Надавати матеріальну допомогу учасникам бойових 

дій в Афганістані та на території інших держав 

20000 

 6 Проводити оплату касового обслуговування при 

перерахуванні коштів на фінансові установи, 

відділення поштового зв’язку 

1000 

7 Призначати і виплачувати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги (відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2004р. № 558 «Про затвердження Порядку призначення 

і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги»). 

5000 

 

Селищний голова                                                 Василь СОВГУТЬ 

 


