
 
Бережанська міська рада 

Тернопільської області 

VІ скликання 

ХІХ сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 24 липня 2013 року         № 706 

 

Про затвердження міської Програми 

«Соціальний захист окремих категорій 

населення м. Бережани, с. Рай та с. Лісники 

на 2013-2015 роки» 

 
Відповідно до статті 25 пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», подання прокуратури Бережанського 

району від 18.02.2013 р № 46-327 вих. 13. Та від 09.07.2012 року № 46-1223 вих. 

13, рекомендацій постійної комісії міської ради з соціально – гуманітарних 

питань та планово-бюджетної комісії, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити міську Програму Соціальний захист окремих категорій 

населення м. Бережани, с. Рай та с. Лісники на 2013-2015 роки» 

(додається). 

2. Виділити кошти з міського бюджету в сумі 5700 грн. на реалізацію заходів, 

які передбачені Програмою на  ІІ півріччя 2013 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  планово-

бюджетної комісії міської ради. 

 
 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

ПРОГРАМА 

 «Соціальний захист окремих категорій населення м. 

Бережани, с. Рай та с. Лісники на 2013-2015 роки» 

 

1. Загальна частина 
У зв’язку із скороченням кількості працюючих підприємств, ростом цін на 

всі види послуг і товарів виникла нагальна потреба у створенні міської 

програми «Соціальний захист окремих категорій населення м. Бережани, с. Рай 

та с. Лісники на 2013-2015 роки» (далі – Програма), яка передбачає надання 

одноразової грошової допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам 

бойових дій та непрацюючим малозабезпеченим особам у разі тривалої 

хвороби, стихійного лиха та інших обставин, а також надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого. 

Програма соціального захисту окремих категорій населення м. Бережани, с. 

Рай та с. Лісники на 2013-2015 роки (далі по тексту – Програма) розроблена 

відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

 

2. Мета Програми 
Метою програми є: 

- підтримка найбільш незахищених верств населення; 

- забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту 

та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- вирішення невідкладних питань соціального захисту інвалідів, дітей-

сиріт і інших категорій соціально-незахищених громадян.   

- створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури; 

- привернення уваги підприємств, організацій та установ, комерційних 

структур, громадських організацій до проблем соціально-вразливих верств 

населення, що мешкають у м. Бережани, с.Рай та с. Лісники. 
 

3. Завдання Програми 
Основними завданнями Програми є: 

- надання інвалідам, ветеранам війни і праці, учасникам бойових дій,  та 

непрацюючим малозабезпеченим громадянам одноразової грошової допомоги 

для вирішення соціально-побутових проблем; 

- виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 31.01.07 №99 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги 

на поховання деяких категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого»; 

- взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій, 

благодійних фондів, релігійних громад, підтримка громадських організацій, які 

опікуються проблемами інвалідів, ветеранів війни тощо; 
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4. Фінансове забезпечення 
Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у 

міському бюджеті на 2013-2015 роки, а також інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

Фінансова складова Програми може бути змінена шляхом внесення змін до 

Програми. 
 

5. Очікувані результати 
Очікуваними результатами по виконанню Програми є:  

- посилення соціальної захищеності малозабезпечених категорій населення 

міста; 

- створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій 

ветеранів та інвалідів, волонтерських організацій; 

- підвищення рівня відповідальності  та ефективності  органів місцевого 

самоврядування  в питаннях  захисту прав інвалідів, які  перебувають у 

складних життєвих умовах. 

- ефективно спрямувати відповідні грошові кошти на підтримку найбільш 

незахищених верств населення;  

- створити систему своєчасного реагування та надання необхідної 

допомоги громадянам, які її потребують, для зниження соціальної напруги у 

суспільстві. 

Виконання Програми забезпечить практичну реалізацію: 

- Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

України»; 

- Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні»;  

- Закону України «Про поховання та похоронну справу»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 №99 «Про 

затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких 

категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року №158 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та 

непрацюючим малозабезпеченим особам». 

 

6. Заходи щодо виконання Програми 

1. Інформувати мешканців м. Бережани, с. Рай та с. Лісники  щодо порядку 

отримання одноразової грошової допомоги на поховання померлих родичів. 

Постійно 
Виконавці: юридичний та інформаційно-аналітичний відділ міської ради. 

 

2. Перевіряти документи інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників 

бойових дій  та непрацюючих малозабезпечених громадян, необхідні для 
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надання одноразової грошової допомоги та допомоги на поховання померлих 

мешканців м. Бережани, с. Рай та с. Лісники  згідно з чинним законодавством. 

Постійно 

Виконавці: юридичний та інформаційно-аналітичний відділ міської ради. 

 

3. Проводити обстеження матеріально-побутових умов інвалідів,      

ветеранів війни та праці, учасників бойових дій  та малозабезпечених громадян 

та складати акти з метою надання їм матеріальної допомоги. 

Постійно 

Виконавці: депутати, постійно діюча комісія міської ради. 

 

4. Вести облік інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій  та  

інших малозабезпечених осіб м. Бережани, с. Рай та с. Лісники, яким надано 

матеріальну допомогу. 

Постійно 

Виконавці: юридичний та інформаційно-аналітичний відділ міської ради. 

 

5. Своєчасно видавати кошти інвалідам, ветеранів війни та праці, учасників 

бойових дій  та іншим малозабезпеченим мешканцям м. Бережани, с. Рай та с. 

Лісники згідно з розпорядженням міського голови. 

Постійно 

Виконавці:  централізована бухгалтерія міської ради. 

 

6. Висвітлювати роботу щодо виконання міської  Програми «Соціальний 

захист окремих категорій населення м. Бережани, с. Рай та с. Лісники на 2013-

2015 роки»  у засобах масової інформації. 

Щорічно  

Виконавці: юридичний та інформаційно-аналітичний відділ міської ради. 

 

 

 Секретар міської ради      ГОНЧАР П.В. 


