
                                                                                                                                                                 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVIII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

15 грудня   2022 року                        м. Бережани                                     №968 

 
Про затвердження комплексної програми 

соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2023-2026 роки 
 

Розглянувши і обговоривши комплексну програму соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2023-2026 роки, у 

відповідності п.22. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької  діяльності, захисту прав споживачів та туризму, сесія 

Бережанської міської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

         

1. Скасувати рішення сесії  Бережанської міської  ради  №37 від 21.12.2020   

року «Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених  верств  населення  «Турбота»  на  2021-2025  роки». 

2. Затвердити комплексну програму соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота»  на 2023-2026  роки (додається). 

3.«Фінансовому управлінню» міської ради забезпечити фінансування 

Програми в межах коштів передбачених бюджетом громади та з дотриманням 

ст.91 Бюджетного кодексу України.   

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну  комісію з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму та заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків.    

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                Ростислав БОРТНИК 

 

 



                                                                                                                                                                 

Додаток №1 

рішенням сесії міської ради 

від 15 грудня 2022 р. №968 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» 

на 2023-2026 роки 

                1.Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 
програми 

Відділ  з  питань  праці, соціальних  виплат  
та компенсацій Бережанської міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

програми 

Постанова Кабінету Міністрів України №859 

від 23.09.2020р «Деякі питання призначення 

і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі» (із змінами та 

доповненнями), Рішення сесії 

Тернопільської обласної ради від 11 

листопада 2020 року №1741 «Про обласну 

комплексну програму соціальної підтримки 

малозахищених верств населення «Турбота» 

на 2021-2025 роки» 

3. Розробник програми Відділ з питань праці, соціальних виплат та 
компенсацій Бережанської міської ради 

4. Спів розробники 
програми 

Виконком Бережанської міської ради 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ з питань  праці, соціальних виплат 
та компенсацій Бережанської міської ради 

 

6. Учасники програми  Відділ з питань праці, соціальних виплат 

та компенсацій, комунальна установа 

«Бережанський центр надання соціальних 

послуг – ДОПОМОГА» Бережанської 

міської ради, виконком Бережанської 

міської ради, «Фінансове управління»  

міської ради. 

7. Термін реалізації 
програми 

2023-2026 роки 

7.1. Етапи виконання 
програми 
(для довгострокових 

програм) 

І – 2023-2024 роки, 
ІІ – 2025-2026 роки 



                                                                                                                                                                 

8. Перелік місцевих 
бюджетів, 

які беруть участь

 у виконанні 

програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, необхідних 

для 

реалізації програми, 
всього: 

8564 тис. грн. 

9.1. коштів міського бюджету 8564 тис. грн.. 

       2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 
Основними завданнями даної програми є : 
- посилення  соціального,  медичного  захисту осіб з інвалідністю, осіб, які 

перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, 
нещасного випадку, важкого захворювання; 

- створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих 
Конституцією та законами України. 

Життєзабезпечення осіб з інвалідністю та інших малозахищених верств 
населення підтримується системою пільг, допомог та компенсацій, які визначені 
відповідними законами та розпорядчими документами. Проте, незважаючи на 
прийняття значної кількості законодавчих актів та інших нормативно-правових 
документів щодо інвалідів на рівні держави, їх виконання не є достатнім через 
обмежене фінансування з державного бюджету. 

Завдяки фінансуванню, за рахунок бюджетних коштів, забезпечено 
реалізацію основних положень програми «Турбота» на 2023-2026 роки. Зокрема 
надання допомоги згідно з заявами громадян, які звертались з клопотанням до 
міського голови, відділу Центр надання адміністративних послуг Бережанської 
міської ради. 

Проте недостатні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, 
недофінансування за рахунок коштів державного бюджету частини пільг та 
гарантій осіб з інвалідністю і надалі залишають проблемними питання 
покращення матеріального забезпечення, медичного, соціального, 
транспортного обслуговування, житлово-побутових умов проживання осіб з 
інвалідністю та малозабезпечених осіб ТГ. 

Прийняття міської програми «Турбота» та залучення на її виконання коштів 
міського бюджету, сприятиме наданню допомоги найбільш потребуючим 
верствам населення. 

3.Визначення мети програми 
Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних, 

медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав осіб з 
інвалідністю та малозабезпечених верств населення, забезпечення їх участі в 
економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя. 



                                                                                                                                                                 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 
Метою вирішення основних завдань програми: 

         1. «Фінансове управління» Бережанської міської ради здійснює  фінансове  
забезпечення виконання основних завдань програми. 

 2. Відділ з питань праці, соціальних виплат та компенсацій Бережанської 
міської ради: 

-здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання 
програми; 

- сприяє підвищенню рівня життєзабезпечення мало захищених верств 
населення шляхом надання компенсацій, матеріальної та цільової грошової 
допомоги; 

-  учасники програми забезпечують  виконання  програми  та  організацію 
щорічного відзначення Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня                          
людей похилого віку. 

Реалізацію міської комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2023-2026 роки планується 
здійснити за рахунок коштів міського бюджету. 

Ресурсне забезпечення програми 

                            тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання Програми (роки) Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

І ІІ 

2023 2024 
      
     

2025 2026 

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 

1743,0 2005,0 2307,0 2509,0 8564,0 

Міський бюджет  
1743,0 

 
2005,0 

 
2307,0 

 
2509,0 

 
8564,0 

             5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

  Основними завданнями програми є: 
- покращення та координація  роботи   з   питань  соціального захисту осіб 

з інвалідністю та малозабезпечених верств населення; 

- широке залучення товариств, релігійних конфесій до організації роботи 

з питань соціального захисту осіб з інвалідністю та малозабезпечених 

верств населення; 

- виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі. 

Виконання програми надасть змогу: 
- покращити соціальне обслуговування, матеріальне забезпечення осіб з 

інвалідністю та інших малозабезпечених верств населення; 

-  забезпечити перевезення осіб з інвалідністю та інших  

малозабезпечених верств  населення до закладів охорони здоров’я, 

місцевих органів влади. 



                                                                                                                                                                 

                    Додаток до Програми 

6. Напрями діяльності та заходи комплексної програми соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення “Турбота” на 2023-2026 

роки 
№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет ні     

завдання) 

 

 
Перелік заходів 

програми 

 
Строк 

виконан

ня 

заходу 

 

 
Виконавці 

 
Джер

ела 

фінан

суван

ня 

 

 
                   Очікуваний результат 

2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1. Організаційно- 

координаційна 

діяльність 

 
 Забезпечити   відзначення   

міжнародного дня  осіб  з 

інвалідністю, Міжнародного 

дня  людей  похилого віку 

  

Жовтень            

  

Грудень   

щороку 

 
Відділ з питань 

праці, соціальних 

виплат та 

компенсацій 

Бережанської 

міської ради 

 
  Міський 

 бюджет 

 

 
 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

30 

Привернути увагу 

суспільства до 

розв’язання 

проблем осіб з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями. 

Надати 

матеріальну та 

інші види 

соціальної 

допомоги особам з 

інвалідністю та 

малозабезпеченим 

особам 



                                                                                                                                                                 

Сприяти    підвищенню 
конкурентно-спроможності 

осіб з інвалідністю шляхом 

підготовки, перепідготовки та 

підвищення  кваліфікації  за  

професіями  (спеціальностями) 

до потреби ринку праці з 

урахуванням їх професійних 

знань, навичок побажань та 

рекомендацій МСЕК 

 

 

 

2023- 

2026 

роки 

 

 

 
Бережанська 

районна філія 

Тернопільського 

обласного центру 

зайнятості 

 

 

Додатко 

вого 

фінансу 

вання не 

потребує 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Прискорення  

працевлаштування 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

 

 

Проводити мистецько-творчі     
заходи з громадськими 

організаціями на підтримку 

осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, 

дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей 

з багатодітних 

малозабезпечених сімей 

 

2023- 

2026 

роки 

Відділ культури, 
туризму та релігій 

Бережанської 

міської ради 

 

Міський 

бюджет 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

30 

 

Сприяти у 

заохоченні осіб з 

інвалідністю, 

дітей-сиріт, дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Забезпечити в усіх лікувальних 

закладах ТГ безкоштовне 

надання невідкладної допомоги 

малозабезпеченим верствам 

населення 

 
2023- 

2026 

роки 

БЦМЛ 

Бережанської 

міської ради, КНП 

Центр Первинної 

(медико-санітарної) 

допомоги 

Бережанської 

міської ради 

Додатко 

вого 

фінансу 

вання не 

потребує 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

Стовідсоткове 

забезпечення 

малозабезпечених 

верств населення 

безкоштовною 

невідкладною 

медичною 

допомогою 



                                                                                                                                                                 

Забезпечити безоплатний і 
пільговий відпуст лікарських 

засобів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп 

населення, а також пільгове 

медичне обслуговування осіб, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, в 

тому числі зубопротезування. 

 

 
2023- 
2026 

роки 

 БЦМЛ      
Бережанської   

міської ради, КНП 

Центр Первинної 

(медико-санітарної) 

допомоги 

Бережанської 

міської ради 

 

 
Міський 

бюджет 

 
 

 

15 

 
 

 

20 

 
 

 

25 

 
 

 

30 

 
Безкоштовне 

забезпечення 

ліками 

малозабезпечених 

верств населення 

Забезпечити широке 

висвітлення питань у засобах 

масової інформації на тему: 

 «Особливості перебігу хвороб 

у осіб похилого віку» 

  

   2023-     

   2026 

   роки  

БЦМЛ 

Бережанської 

міської ради, КНП 

Центр Первинної 

(медико-

санітарної)допомог

и Бережанської 

міської ради 

 

 
Міський  

бюджет 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

13 

     

  Раннє виявлення 

та           

профілактика 

хронічних 

захворювань у осіб 

похилого віку 

     Забезпечити надання 

одноразової нецільової 

грошової допомоги за заявами 

громадян та згідно з 

розпорядженнями міського 

голови 

    2023- 

2026 

роки 

    
    Бережанська      

міська рада 

Міський   

бюджет 

 

160 

 

 170 

 

180 

 

190 

Покращення 

матеріального 

становища осіб з 

інвалідністю та 

малозабезпечених 

верств населення 

  

   Відшкодування     витрат   за    

надані пільги  з 

телекомунікаційних послуг 

пільговим категоріям 

населення 

     

2023- 

2026 

роки           

 

 

Бережанська      

міська рада 

 
   Міський  

   бюджет       

 

100 

 

120 

 

140 

 

150 

Підвищення рівня 

соціального 

захисту окремих 

категорій 

громадан шляхом 

надання пільг 



                                                                                                                                                                 
  

Компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній 

основі 

     

2023- 

2026 

роки 

 

Відділ з питань 
праці, соціальних 

виплат та 

компенсацій 

Бережанської 

міської ради 

 
   Міський  

   бюджет       

 

1431 

 

1644 

 

 

1896 

 

2057 

Виплата 
компенсацій 

фізичним особам, 

які надають 

соціальні послуги з 

догляду на 

непрофесійній 

основі 

  

Забезпечити відзначення осіб з 
нагоди 100-літнього ювілею 

     2023- 

     2026 

     роки 

Відділ з питань 
праці, соціальних 

виплат та 

компенсацій 

Бережанської 

міської ради 

  Міський  
   бюджет       

3 5 7 9  

  

Загальна сума по програмі    

(тис.грн.)         
   1743,0 2005,0 2307,0 2509,0   



                                                                                                                                                                 
 

 

7.Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених 

програмою, покладається на Виконавчий комітет Бережанської міської ради. 

 

 

 
 

 Секретар міської ради                                                                Ірина  ЗАГНІЙНА 

 


