ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про хід виконання Програми
«Турбота на 2019 рік»

Заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту населення,
захисту прав дітей, сім’ї та молоді про хід виконання Програми «Турбота на 2019
рік», керуючись ст. 26, п. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи позитивні висновки постійних комісій з питань освіти,
культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та
соціального захисту населення та з питань планування фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та
зовнішньоекономічних зв’язків, селищна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію про хід виконання Програми «Турбота на 2019 рік» прийняти до
відома.

Селищний голова

смт Велика Димерка
1 серпня 2019 року
№ 536 XXVI – VІІ

А. Бочкарьов

Додаток 1
до рішення селищної ради
від 01.08.2019 р. № 536 XXVI-VII

Інформація
відділу соціального захисту населення, захисту прав дітей, сім’ї та молоді про хід
виконання Програми «Турбота на 2019 рік» Великодимерської об’єднаної
територіальної громади протягом 1 півріччя 2019 року
В основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення проблем соціально
незахищених та малозабезпечених верств населення.
Поліпшення життя соціально-незахищених верств населення, формування
громадської думки щодо необхідності постійної уваги до проблем людей з
інвалідністю, людей похилого віку, сімей з дітьми - це першочергові завдання, які
виконувались відділом.
Рішенням сесії Великодимерської селищної ради №375 XVIII-VII від 20.12.2018
було затверджено Програму «Турбота на 2019 рік». Для її реалізації на 2019 рік
передбачено кошти у сумі 2 254,0 тис. грн.
Протягом 1 півріччя було реалізовано коштів на суму приблизно 1 549 700 грн., а
саме:
- до 9 травня, 9 ветеранам та учасникам війни було виділено кошти в сумі 29, 0
тис. грн.;
- на придбання санаторно-курортної путівки для дитини з інвалідністю виділено
кошти в сумі 10,0 тис. грн.;
- трьом випускникам Навчально виховних об’єднань громади (медалістам) було
надане матеріальне заохочення на суму 20,0 тис. грн.;
- 141 особі, які мають тяжкі захворювання, онкохвороби, рідкісні (орфанні)
захворювання, хвороби загального захворювання було надано матеріальної
допомоги на суму 849,0 тис. грн., а саме:
смт Велика Димерка – 83 особам на суму – 448,0 тис. грн.;
с. Бобрик – 9 особам – 59, 0 тис. грн.;
с. Жердова – 7 особам – 84,0 тис. грн.;
с. Шевченкове – 26 особам – 156, 0 тис. грн;
с. Рудня – 16 особам – 102, 0 тис. грн.
- 4 громадянам, які втратили житлову (нежитлову) площу будинку чи хліва на
території Великодимерської об’єднаної територіальної громади внаслідок
пожежі надано матеріальної допомоги на суму – 40,0 тис. грн., а саме:
смт Велика Димерка – 1 особі на суму – 5,0 тис. грн.;
с. Бобрик – 1 особі – 5, 0 тис. грн.;
с. Жердова – 1 особі – 5,0 тис. грн.;
с. Шевченкове – 1 особі – 25, 0 тис. грн;
- на пільги з послуг зв’язку Укртелекому згідно договору було
відшкодовано кошти в сумі - 10, 6 тис. грн, 47 абонентам пільгових

категорій;
за пільгове перевезення залізничним транспортом на приміських маршрутах
Укрзалізниці, згідно договору, відшкодовано 66,5 тис. грн.
(за 840 квиткомісць);
- 37 фізичним особам, які надають соціальні послуги жителям громади
компенсовано кошти на суму – 53,0 тис. грн.;
- на відпуск лікарських засобів та засобів медичного призначення дітямінвалідам, онкохворим та хворим на рідкісні захворювання, згідно договору з
аптечними закладами відшкодовано кошти у сумі – 22,3 тис. грн. (виписано
207 рецептів);
- на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів
у разі амбулаторного лікування, згідно договору з аптечними закладами
відшкодовано кошти у сумі – 297,4 тис. грн. ;
- 4 пільговикам, сім’ям загиблих в Афганістані та в АТО згідно соціальних
нормативів в розмірі 50% відшкодовано на житлово-комунальні послуги - 9,9
тис. грн.;
- 18 дітей з особливими потребами, жителів Великодимерської ОТГ забезпечені
комплексом послуг з реабілітації при міському центрі комплексної реабілітації
дітей з інвалідністю Броварської міської ради – 90, 4 тис. грн.;
- 2 громадянам було надано матеріальну допомогу на поховання виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого
(померлої) на суму - 8,2 тис. грн.;
- на поховання 6 невідомих громадян, знайдених на території Великодимерської
об’єднаної територіальної громади витрачено 19, 0 тис. грн.;
- на ремонт пічного палення 1 одинокій громадянці жительці смт Велика
Димерка було виділено кошти у сумі – 3,0 тис. грн;
• На проведення заходів до:
- відзначення річниці Чорнобильської катастрофи та Дня ліквідатора – 67
громадянам було закуплено подарункові набори на суму -15,0 тис. грн.;
- Спільно з Броварською міськрайонною організацією «Товариство Червоний
Хрест України», Броварським територіальним центром соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) було проведено благодійний обід
для 85 осіб похилого віку. Громадянам було закуплено подарункові набори на
суму – 6,4 тис. грн.;
Станом на 20.07.2019 р. в об’єднаній територіальній громаді обслуговується:
- пенсіонерів – 4750 осіб;
- учасників бойових дій – 193 особи, з них учасників АТО – 131;
- сімей загиблих учасників АТО – 2;
- внутрішньо переміщених осіб – 272, з них отримують допомогу через управління
соціального захисту населення Броварської районної державної адміністрації – 110
осіб;
- 217 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- дітей з інвалідністю – 97;
- соціальні допомоги виплачуються 1095 особам;
-

- 1840 домогосподарств отримують субсидію;
- пільги з оплати житлово-комунальних послуг отримують 2667 особи;
- укладено 15 договорів санаторно - курортного оздоровлення ЧАЕС на суму 109,5 тис.
грн.
У сфері надання соціальних послуг відділ забезпечує облік осіб, які звертаються з
питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги. У
стаціонарному відділенні для постійного проживання одиноких непрацездатних
громадян Броварського районного територіального центру соціального обслуговування
проживало 3 одиноких жителів громади. На утримання даних громадян було
використано кошти в сумі – 87,9 грн. Комунальному закладу Броварської районної ради
«Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)» на заробітну плату 10 соціальним робітникам, які обслуговують
жителів громади виділено кошти в сумі - 383,0 грн. (по громаді обслуговується 79
одиноких громадян).
За звітний період до відділу за оформленням допомог звернулась 434 особи, а саме:
96 громадян - оформленням субсидії;
13 осіб - оформлення до пологової допомоги;
34 особи - оформлення допомоги по народженню дитини;
31 особа - оформлення допомоги, як одинокій матері;
18 осіб – оформлення допомоги по догляду за інвалідом;
26 осіб - оформлення малозабезпеченості;
2 особи оформлення опіки над дитиною;
67 осіб - оформлення допомоги багатодітним родинам на дітей до 6-ти
років;
147 громад звернулись за наданням матеріальної допомоги.
З початку року було розглянуто та закрито 42 звернення громадян на Урядову гарячу
лінію.

Секретар ради

А. Сидоренко

