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1. ПАСПОРТ
міської Програми соціального захисту окремих категорій
населення на 2017-2020 роки (в новій редакції)
Підстава для розроблення Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
Закон України від 16.12.1993р. №3721-XII «Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні»,
ст. 91 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №
2456-VI,
Закон України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
Закон України від 18.11.2004 № 2195-IV «Про
соціальний захист дітей війни», Закон України від
19.06.2003 № 966-IV «Про соціальні послуги», а також
законів України: «Про статус і соціальний статус
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні», «Про жертви нацистських
переслідувань», «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист», «Про державну службу спеціального зв’язку та
захисту інформації в Україні», «Про Службу безпеки
України», «Про міліцію», «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і
соціальний захист дітей війни», «Про соціальні
послуги», «Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх
соціальний захист», «Про охорону дитинства», інших
нормативно-правових актів
Ініціатор
розроблення Управління праці та соціального захисту населення
програми
Южненської міської ради
Розробник програми
Управління праці та соціального захисту населення
Южненської міської ради
Відповідальний
Управління праці та соціального захисту населення
виконавець програми
Южненської міської ради
Учасники програми
Управління праці та соціального захисту населення
Южненської міської ради;
Комунальний
заклад
«Територіальний
центр
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Южненської міської ради Одеської області»
Мета:
Метою програми є розв’язання проблем підвищення
рівня та якості життя, посилення соціального захисту
населення, поліпшення умов уразливих верств
населення міста, сприяння з питань розв’язання
проблем побутового характеру людей похилого віку,
інвалідів, малозабезпечених сімей, учасників АТО,

багатодітних сімей, сімей, що опинились у складних
життєвих обставинах, інших категорій населення.
Термін
програми
7.1. Етапи
програми
7.

8.

реалізації 2017-2020 роки
виконання І – 2017 рік, ІІ - 2018 рік, ІІІ – 2019 рік, ІV – 2020 рік

Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього

у тому числі:
8.1. коштів
місцевого
бюджету
8.2. коштів інших джерел
9.
Очікувані
результати
виконання
10.

21691,8 тис.грн., в т.ч.:
2017 р. – 4571,8 тис.грн
2018 р. – 5137,4 тис.грн.
2019 р. – 7133,3 тис.грн.
2020 р. - 4849,3 тис.грн.
21691,8 тис.грн.

Підвищення рівня та якості життя незахищених верств
населення. Посилення соціального захисту осіб, що
опинились у складних життєвих обставинах.
Контроль за виконання Контроль за виконанням програми здійснює управління
програми
праці та соціального захисту населення Южненської
міської ради.
Щорічне звітування.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА
Останніми роками соціально-економічна ситуація в Україні докорінно змінила
життя населення. Різке зниження рівня життя населення, зменшення його
платоспроможності, розмежування суспільства за рівнем доходів, зростання рівня
безробіття.
Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти
харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали
причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців міста, наслідки яких
вони не можуть подолати самостійно. Навіть вжиті державою заходи щодо підвищення
рівня пенсійного забезпечення окремих категорій населення не покривають необхідних
додаткових витрат пенсіонерів на харчування, медикаменти та інші необхідні для
життєдіяльності речі.
Проблеми житлово-комунального характеру, зокрема, погашення заборгованості з
оплати за житлово-комунальні послуги та оплата поточних платежів за спожиті житловокомунальні послуги, в зв’язку з поступовим та значним зростанням тарифів, також
хвилюють мешканців міста. Через різке погіршення матеріального стану і відповідно
скорочення можливості забезпечити навіть елементарні життєві потреби останнім часом
посилюється тенденція до збільшення звернень від громадян щодо отримання адресної
грошової допомоги на придбання продуктів харчування, одягу, на придбання,
встановлення та повірку засобів обліку води, на встановлення газолічильників, ліків,
медикаментів та товарів медичного призначення, проведення діагностики, часткове
погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, отримання компенсації за
спожиті енергоносії, надання грошової компенсації місячної плати умовно-постійної
частини двоставкового тарифу за одиницю приєднаного теплового навантаження,

компенсації різниці в тарифах на теплопостачання, інші побутові потреби, шляхом
надання адресної матеріальної допомоги. Крім цього, збільшується кількість звернень
громадян, які гостро потребують певних видів соціальних послуг, передусім адресної
грошової допомоги на дороге лікування (операцію).
В місті Южному мешкають сім’ї, які потребують додаткової соціальної підтримки з
боку місцевої влади. На обліку в Южненському секторі обслуговування громадян
Суворовського об’єднаного управлінні Пенсійного фонду України в м.Одеса перебуває
6717 пенсіонерів. Із загальної кількості пенсіонерів міста 4734 непрацюючих пенсіонерів
(питома вага складає 70% ) та 1983 працюючих пенсіонерів (питома вага складає 30%).
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Южненської міської
ради перебувають наступні категорії громадян: ветерани війни – 488, з них: учасники
бойових дій – 241 (в т.ч. учасників бойових дій АТО – 106), учасники війни – 103, члени
сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни – 88, інваліди війни 1 гр. – 4, інваліди війни 2
гр. – 42, інваліди війни 3 гр. - 9, ветерани праці – 2025, діти війни – 1019, особи з
інвалідністю - 909, діти з інвалідністю – 77, громадяни, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи - 131, багатодітні сім'ї - 110 (в яких 323 дитини), сім'я опікуна
(піклувальника) – 1, військовослужбовці та члени їх сімей – 172, жертв нацистських
переслідувань – 1, постраждалі учасники масових акцій громадського протесту – 1. В
м.Южному за даними пенсійної бази людей похилого віку від 75 років – 1150 осіб – ця
категорія населення має право на належний рівень життя, поліпшення умов свого життя. В
м.Южному поступово збільшується кількість малозабезпечених сімей, які потребують
посиленої уваги як з боку держави, так і з боку місцевої влади. Також, в м.Южному з 2014
року на обліку перебуває 763 внутрішньо переміщених осіб (або 469 сімей), в т.ч. 338 осіб
працездатного віку, 195 пенсіонерів, 164 дитини до 18 років, 42 особи з інвалідністю.
Нормативно-правовою базою для прийняття даної Програми є Закони України
«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 статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про жертви
нацистських переслідувань», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про державну службу спеціального
зв’язку та захисту інформації в Україні», «Про Службу безпеки України», «Про міліцію»,
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист
дітей війни», «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону
дитинства», інші.
3. МЕТА ПРОГРАМИ
Головна мета даної програми – розв’язання проблем підвищення рівня та якості
життя, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов уразливих верств
населення міста, сприяння з питань розв’язання проблем побутового характеру людей
похилого віку, осіб з інвалідністю, малозабезпечених сімей, сімей, що опинились у
складних життєвих обставинах, інших категорій населення (в тому числі осіб з
інвалідністю, багатодітних сімей, сімей з дітьми з інвалідністю, з числа внутрішньо
переміщених осіб) та збільшення охоплення в наданні різних видів допомоги більш 10%
від загальної чисельності населення міста.
Програма визначає загальні принципи, головні напрями та основний зміст
підтримки й захисту.

4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ
ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ
Реалізація Програми дозволить здійснити комплекс заходів щодо удосконалення
соціального захисту зареєстрованих жителів міста та окремих категорій з числа
внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку в м.Южному, а саме:
багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми з інвалідністю, шляхом надання
одноразової матеріальної допомоги.
Комплексний та системний підхід до проведення політики соціального захисту
населення здійснюватиметься шляхом координації зусиль усіх соціальних служб міста,
комунальних підприємств, організацій та установ у справі захисту конституційного права
на належний рівень життя, поліпшення соціально-економічних умов життя.
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України
за рахунок коштів місцевого бюджету, в разі наявності фінансового ресурсу.
Прогнозні обсяги фінансування Програми складають 21691,8 тис.грн.
Орієнтовний обсяг ресурсного забезпечення програми
Обсяг
коштів,
які
пропонується залучити на
виконання програми
Обсяг ресурсів, усього
у тому числі: місцевий
бюджет

Строки виконання програми (тис.грн.)
2017рік
2018рік
2019 рік
2020 рік

4571,8
4571,8

5137,4

7133,3

4849,3

5137,4

7133,3

4849,3

Усього витрат на
виконання
програми
(тис.грн.)

21691,8
21691,8

Програма складена на період 2017-2020 роки.
5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Основними напрямками даної програми є:
- створення банку даних громадян, які потребують соціального захисту;
- розвиток міської системи надання різних видів соціальних допомог окремим категоріям
населення у вигляді цільової адресної допомоги та додаткових соціальних гарантій, їх
урізноманітнення та поступове зростання їх якості та вартості з урахуванням
встановлених державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму тощо), з метою
вирішення життєвих проблем незахищених верств населення;
- підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення.
Виконання програми планується шляхом здійснення заходів, серед яких необхідно
зазначити:
- надання особам зінвалідністю І групи одноразової матеріальної допомоги, за умови
перебування на обліку в ЄДАРП, на лікування або соціально-побутові потреби;
- надання одноразової матеріальної допомоги на поховання деяких категорій громадян;
- надання щоквартальної матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
- надання грошової допомоги, за рішенням Координаційної ради;
- надання щомісячної грошової допомоги на придбання хліба малозабезпеченим верствам
населення (починаючи з 01.05.2018р.);
- надання одноразової грошової допомоги громадянам міста з нагоди відзначення
пам’ятних дат;
- одноразова грошова допомога особам, яким виповнилось 80,90,100 років;

- надання одноразової грошової допомоги призваним по мобілізації особам;
демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь у проведенні АТО; пораненим
учасникам АТО; сім'ям загиблих (померлих) військових - учасників АТО;
- надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим отримувачам пенсії та
отримувачам державної соціальної допомоги, які не мають право на пенсію та інвалідам,
розмір середньомісячного доходу яких не перевищує 2500,00 грн. на місяць на одну особу
(до 31.12.2017 року);
- надання грошової компенсації місячної плати умовно-постійної частини двоставкового
тарифу за одиницю приєднаного теплового навантаження на одне домогосподарство (з
01.04.2018р не більше 1000,00 грн. в 2018 році, 2000,00 грн. в 2019 році), як різниця між
вартістю місячної плати умовно-постійної частини двоставкового тарифу за одиницю
приєднаного теплового навантаження та розміром призначеної пільги або субсидії на дану
послугу, при умові, що розмір середньомісячного сукупного доходу членів
домогосподарства не перевищує величини доходу, який дає право на отримання пільг та
субсидій;
- оплата поштового збору для отримувачів допомоги через відділення зв’язку.
Основні заходи виконання програми наведені у додатку до міської Програми.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна депутатська комісія з
соціальних питань, депутатської діяльності, Регламенту, законності, правопорядку, ЗМІ.
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем
Програми є управління праці та соціального захисту населення Южненської міської ради,
яке щорічно звітує перед Южненською міською радою про результати виконання
Програми.
Фінансування заходів Програми здійснюється через розпорядника бюджетних
коштів нижчого рівня – комунальний заклад «Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Южненської міської ради Одеської області».
Рішення про надання допомоги приймається на засіданні міської Координаційної
ради з питань соціального захисту малозабезпечених та інших незахищених верств
населення, згідно Порядку, затвердженого розпорядженням міського голови.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення
виконання Програми, здійснюється в порядку передбаченим чинним законодавством.
Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у міському
бюджеті міста Южного на зазначені цілі та заходи на відповідний бюджетний рік.
У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням
Южненської міської ради шляхом уточнення окремих завдань і показників – у
відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та
з інших об’єктивних причин.
7. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПРОГРАМИ
Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально
незахищеним громадянам міста матеріальну допомогу, що дозволить пом’якшити
соціальну напругу у зв’язку з негативним впливом інфляційних процесів, підвищенням
цін та тарифів і відчути реальну допомогу з боку місцевої влади.

Поліпшення стану пенсіонерів, осіб з інвалідністю, малозабезпечених сімей та
сімей з дітьми, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, одиноких непрацездатних громадян та
інших осіб міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі
важкохворим, іншим незахищеним категоріям на лікування або операцію, на придбання
продуктів харчування, одягу, ліків, медикаментів та товарів медичного призначення,
проведення діагностики, на придбання, встановлення та повірку засобів обліку води,
оплата за встановлення газолічильників, часткове погашення заборгованості за житловокомунальні послуги, отримання компенсації за спожиті енергоносії, компенсації місячної
плати умовно-постійної частини двоставкового тарифу за одиницю приєднаного
теплового навантаження, компенсації різниці в тарифах з теплопостачання, шляхом
надання адресної матеріальної допомоги, що дасть змогу зменшити соціальну напругу у
суспільстві і на місцевому рівні підвищити рівень забезпеченості та захищеності
населення міста.
Посилення підтримки осіб з інвалідністю І групи (біля 150 осіб) шляхом надання
адресної матеріальної допомоги. Особливу увагу потребує найвразливіша категорія непрацюючі пенсіонери, які отримують пенсію у розмірі або менше прожиткового
мінімуму (біля 200 осіб), матимуть змогу щомісячно отримувати грошову допомогу на
придбання хліба. Громадяни міста, яким виповниться 80, 90 та 100 років отримають
одноразову грошову допомогу до ювілею у розмірі 1000,00 грн.
В результаті проведення в Україні антитерористичної операції, в якій приймають
участь в тому числі мешканці м.Южного, виникає необхідність підтримки та надання
додаткових соціальних гарантій учасникам АТО та їх сім'ям, особливо до отримання
статусу «учасник бойових дій», у вигляді надання одноразової грошової допомоги
мобілізованим особам; демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь у
проведенні АТО; пораненим військовослужбовцям - учасникам АТО; сім'ям загиблих
(померлих) військових - учасників АТО.
В межах видатків підтримки ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників
бойових дій, реабілітованих громадян, учасників бойових дій у Республіці Афганістан та
на територіях інших держав, членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій,
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни,
інвалідів загального захворювання, дітей-інвалідів, багатодітних сімей, постраждалих
учасників масових акцій громадського протесту, а також людей похилого віку,
здійснюватимуться заходи, щодо надання матеріальної допомоги з нагоди відзначення
пам’ятних дат, а саме: Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
(15 лютого), річниці Чорнобильської катастрофи (26 квітня), Дня Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні (9 травня), Міжнародного дня захисту дітей (1 червня),
Міжнародного Дня людей похилого віку (1 жовтня), Дня захисника України (14 жовтня),
Дня Гідності та Свободи (21 листопада), Міжнародного Дня інвалідів (3 грудня).
Таким чином, завдяки реалізації заходів програми буде досягнута основна мета розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя для кожної особи та збільшення
відсотку охоплених незахищених категорій населення більш 10% від загальної
чисельності населення міста.
Результативні показники, що характеризують виконання міської Програми
соціального захисту окремих категорій населення на 2017-2020 роки
Заходи
Показники
Одиниц 2017р 2018р 2019р 2020р
я виміру
.
.
1
2
3
4
5
6
7
Показники затрат
Надання
одноразової
Загальна сума
тис.грн. 149,0 150,0 150,0 150,0
матеріальної
коштів на виконання
допомоги особам з заходу

інвалідністю І
групи, за умови
перебування на
обліку в ЄДАРП.

Надання
щоквартальної
матеріальної
допомоги
малозабезпеченим
сім'ям

Надання
одноразової
матеріальної
допомоги на
поховання деяких
категорій громадян
(постанова КМУ від
31.01.2007р. №99)

Показники продукту
Матеріальна
допомога інвалідам І
групи
Кількість осіб, які
отримують
матеріальну
допомогу
Показники
ефективності
Розмір допомоги на
1 особу (середній)
Показники якості
Питома вага
кількості
призначених
допомог до кількості
звернень
Показники затрат
Загальна сума
коштів на виконання
заходу
Показники продукту
Щоквартальна
матеріальна
допомога
малозабезпеченим
сім'ям
Кількість сімей, які
отримують
матеріальну
допомогу
Показники
ефективності
Розмір допомоги на
1 сім'ю
Показники якості
Питома вага
кількості
призначених
допомог до кількості
звернень
Показники затрат
Загальна сума
коштів на виконання
заходу
Показники продукту
Матеріальна
допомога на
поховання деяких
категорій громадян

тис.грн

149,0

150,0

150,0

150,0

осіб

149

150

150

150

грн.

1000

1000

1000

1000

%

100

100

100

100

тис.грн.

80,0

80,0

80,0

80,0

тис.грн

80,0

80,0

80,0

80,0

сімей

40

40

40

40

грн.

2000

2000

2000

2000

%

100

100

100

100

тис.грн.

10,0

10,0

10,0

10,0

тис.грн

10,0

10,0

10,0

10,0

Надання грошової
допомоги, за
рішенням
Координаційної
ради

Кількість осіб, які
отримують
матеріальну
допомогу
Показники
ефективності
Розмір допомоги на
1 особу
(середній)
Показники якості
Питома вага
кількості
призначених
допомог до кількості
звернень
Показники затрат
Загальна сума
коштів на виконання
заходу
Показники продукту
Матеріальна
допомога
пенсіонерам,
інвалідам,
малозабезпеченим
сім’ям та сім'ям з
дітьми, дітямінвалідам, одиноким
непрацездатним
громадянам та
іншим особам міста,
які опинилися в
складних життєвих
обставинах, іншим
незахищеним
категоріям (в тому
числі визначені
категорії з числа
внутрішньо
переміщених осіб)
Кількість осіб, які
отримують
матеріальну
допомогу
Показники
ефективності
Розмір допомоги на
1 особу (середній)
Показники якості
Питома вага
кількості
призначених

осіб

10

10

10

10

грн.

1000

1000

1000

1000

%

100

100

100

100

тис.грн.

600,0

1450,0 1580,0 2600,0

тис.грн

600,0

1450,0 1580,0 2600,0

осіб

400

500

500

500

грн.

1500

2900

3160

5200

%

100

100

100

100

Надання
щомісячної
грошової допомоги
на придбання хліба

Надання
одноразової
грошової допомоги
громадянам міста,
яким виповнилося
80,90,100 років

Надання
одноразової
грошової допомоги
громадянам міста з

допомог до кількості
звернень
Показники затрат
Загальна сума
коштів на виконання
заходу
Показники продукту
Щомісячна грошова
допомога на
придбання хлібу
Кількість осіб, які
отримують грошову
допомогу
Показники
ефективності
Розмір витрат на 1
особу на місяць
Показники якості
Питома вага
кількості
призначених
допомог до кількості
звернень
Показники затрат
Загальна сума
коштів на виконання
заходу
Показники продукту
Матеріальна
допомога
громадянам міста,
яким виповнилося
80,90,100 років
Кількість осіб, які
отримують
матеріальну
допомогу
Показники
ефективності
Розмір допомоги на
1 особу (середній)
Показники якості
Питома вага
кількості
призначених
допомог до кількості
звернень
Показники затрат
Загальна сума
коштів на виконання
заходу

тис.грн.

115,2

134,4

153,6

153,6

тис.грн

115,2

134,4

153,6

153,6

осіб

160

160

160

160

грн.

60

70

80

80

%

100

100

100

100

тис.грн.

133,0

135,0

170,0

160,0

тис.грн

133,0

135,0

170,0

160,0

осіб

133

135

170

160

грн.

1000

1000

1000

1000

%

100

100

100

100

тис.грн.

1376,1 1352,0 1435,3 1497,3

нагоди відзначення
пам’ятних дат

Оплата поштового
збору для
отримувачів
допомоги через
відділення зв’язку.

Надання
одноразової
грошової допомоги:
Мобілізованим
особам;
демобілізованим
військовослужбовця,
які брали участь у
проведенні АТО;
пораненим
військовослужбовця
м -учасникам АТО;

Показники продукту
Матеріальна
допомога
громадянам міста з
нагоди відзначення
пам’ятних дат
Кількість осіб, які
отримують
матеріальну
допомогу
Показники
ефективності
Розмір допомоги на
1 особу (середній)
Показники якості
Питома вага
кількості
призначених
допомог до кількості
звернень
Показники затрат
Загальна сума
коштів на виконання
заходу
Показники продукту
Поштовий збір для
отримувачів
допомоги через
відділення зв’язку
Показники
ефективності
Розмір поштового
збору на 1 особу
Показники якості
Питома вага
кількості
призначених
допомог до кількості
звернень
Показники затрат
Загальна сума
коштів на виконання
заходу
Показники продукту
Надання одноразової
грошової допомоги
Кількість
мобілізованих осіб–
3000 грн. на 1 особу.
Кількість
демобілізованих

тис.грн

1376,1 1352,0 1435,3 1497,3

осіб

3306

3103

3281

3441

грн.

416

436

437

435

%

100

100

100

100

тис.грн.

1,0

1,0

1,0

1,0

тис.грн

1,0

1,0

1,0

1,0

%

4

4

4

4

%

100

100

100

100

тис.грн.

180,0

135,0

135,0

135,0

тис.грн

180,0

135,0

135,0

135,0

осіб
(сімей)

34

20

9

9

сім'ям загиблих
(померлих)
військових учасників АТО.

Надання
одноразової
матеріальної
допомоги
непрацюючим
отримувачам пенсії
(в т.ч. педагогічної,
медичної,
соціальної сфери)та
отримувачам
державної
соціальної
допомоги, які не
мають право на
пенсію та інвалідам,
розмір
середньомісячного
доходу яких не
перевищує 2500,00

військовослужбовців
, які брали участь у
проведенні АТО –
5000 грн. на 1 особу.
Кількість поранених
військовослужбовців
- учасників АТО –
10000 грн. на 1
особу.
Кількість
сімей
загиблих (померлих)
учасників АТО –
50000 грн. на сім'ю,
в
т.ч.
на
виготовлення
та
встановлення
надгробку
на
міському м.Южного
кладовищі - 20000,00
грн. та допомогу на
поховання - 30000,00
грн.
Показники
ефективності
Розмір допомоги на
1 особу (середня)
Показники якості
Питома вага
кількості
призначених
допомог до кількості
звернень
Показники затрат
Загальна сума
коштів на виконання
заходу
Показники продукту
Надання одноразової
грошової допомоги
Кількість осіб, які
отримують
матеріальну
допомогу
Показники
ефективності
Розмір допомоги на
1 особу
Показники якості
Питома вага
кількості
призначених

грн.

5294

6750

15000

15000

%

100

100

100

100

тис.грн.

1927,
5

0

0

0

тис.грн

0

0

0

осіб

1927,
5
1285

0

0

0

грн.

1500

0

0

0

%

100

0

0

0

грн. на місяць на
одну особу (за
виключенням
отримання допомоги
у натуральному
вигляді)
Надання
грошової
компенсації місячної
плати
умовнопостійної
частини
двоставкового
тарифу за одиницю
приєднаного
теплового
навантаження
на
одне
домогосподарство (з
01.04.2018р
не
більше 1000,00 грн. в
2018 році, 2000,00
грн в 2019 році), як
різниця між вартістю
місячної
плати
умовно-постійної
частини
двоставкового
тарифу за одиницю
приєднаного
теплового
навантаження
та
розміром
призначеної пільги
або субсидії на дану
послугу, при умові,
що
розмір
середньомісячного
сукупного
доходу
членів
домогосподарства не
перевищує величини
доходу, який дає
право на отримання
пільг та субсидій.

допомог до кількості
звернень

Показники затрат
Загальна сума
коштів на виконання
заходу
Показники продукту
Надання грошової
компенсації
Кількість
домогосподарств, які
отримують грошову
компенсацію
Показники
ефективності
Розмір допомоги на
1 домогосподарство
Показники якості
Питома вага
кількості
призначених
допомог до кількості
звернень

Секретар Южненської міської ради
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