
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження районної Програми ,,Турбота”  

на 2017 рік 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

місцеві державні адміністрації», «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

поліпшення матеріального становища інвалідів війни», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», на 

підставі подання Києво-Святошинської районної державної адміністрації, районна 

рада 

 

в и р і ш и л а :  

 

1. Затвердити районну Програму ,,Турбота” на 2017 рік, що додається. 

 

2. Структурним підрозділам Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації, відповідальним за виконання районної Програми ,,Турбота”, 

забезпечити виконання заходів Програми. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та 

соціального захисту населення. 

 
 

 

 

            Голова ради                                     В.Е. Гедульянов 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Київ 

20 грудня 2016 року 

№ 211-15-VІІ 
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                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                           рішенням ХV сесії Києво-Святошинської  

                                                           районної ради VІІ скликання 

                                                           від 20.12.2016 року № 211-15-VІІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА ,,ТУРБОТА” НА 2017 РІК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

2016 рік 
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ПАСПОРТ  

районної програми «Турбота» на 2017 рік  
 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Києво-Святошинська районна державна 

адміністрація 

2. Підстава  Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», Закон України «Про поліпшення 

матеріального становища інвалідів війни», 

Закон України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні» 

3. Розробник програми Управління соціального захисту населення 

Києво-Святошинської райдержадміністрації 

4. Співрозробники програми - 

5. Мета і шляхи  Надання допомоги соціально-незахищеним 

категоріям населення та покращення  

медичного, соціально-побутового, 

культурного обслуговування, організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

малозабезпечених громадян району 

6. Фінансове-економічне 

обґрунтування 

Фінансування Програми здійснюватиметься 

за рахунок коштів  районного бюджету та 

інших джерел відповідно до законодавства 

7. Термін реалізації 

програми 

2017 рік 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

Районний бюджет 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього 

 

5 000 000, 00 грн. 
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Районна програма ,,Турбота” 
на 2017 рік 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

Районна Програма ,,Турбота” на 2017 рік розроблена відповідно до Законів 
України ,,Про основи соціальної захищеності інвалідів України”, ,,Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ,,Про поліпшення 
матеріального становища інвалідів війни”, ,,Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, Закону 
України ,,Про місцеві державні адміністрації”.  

Прийняття даної Програми надасть можливість вирішити невідкладні 

питання матеріального, медичного, соціально-побутового, культурного 

обслуговування, організаційно-правового та інформаційного забезпечення 

малозабезпечених громадян району. 
 

2. Мета і завдання Програми 
Метою Програми є надання допомоги соціально-незахищеним категоріям 

населення та покращення  медичного, соціально-побутового, культурного 
обслуговування, організаційно-правового та інформаційного забезпечення 
малозабезпечених громадян району у 2017 році.  

Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних, 
фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми.   

 
3. Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  районного 
бюджету та інших джерел відповідно до законодавства.  
 

4. Заходи щодо реалізації Програми 
4.1. Проводити обстеження матеріально-побутових умов інвалідів, 

ветеранів війни та праці, сімей загиблих військовослужбовців, одиноких 
непрацездатних громадян з метою вивчення їх потреб та надання конкретної 
допомоги.  

 
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  

Києво-Святошинський територіальний центр соціального обслуговування 

 (надання соціальних послуг) 

Постійно 

 
4.2. Проводити обстеження малозабезпечених сімей,  які перебувають у 

кризі та надавати їм державну соціальну допомогу  відповідно до Закону 
України ,,Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. 

 
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

 Постійно 

 
4.3. Сприяти наданню одноразової адресної соціальної матеріальної 

допомоги, яка відповідно до п. 165.1 ст. 165 Податкового  кодексу України      

від  02.12.2010 р. № 2755-VI,  не включається до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку: 
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- дітям-інвалідам, дітям-сиротам, багатодітним, одиноким матерям, 

малозабезпеченим сім’ям та громадянам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах; 

- особам, які вимушено виїхали з Автономної республіки Крим та                                

м. Севастополь та тимчасово проживають в Києво-Святошинському районі 

(після вивчення питання матеріального забезпечення та умов проживання); 

- особам, які внаслідок проведення  Антитерористичної операції  в  

Донецькій та Луганській областях, вимушено переїхали та тимчасово 

проживають в  Києво-Святошинському районі (після вивчення питання 

матеріального забезпечення та умов проживання). 

Вказана матеріальна допомога також може надаватися на підставі 

розпорядження голови районної ради відповідно до розділу ІІІ ,,Положення про 

порядок формування та використання коштів, передбачених в районному 

бюджеті Києво-Святошинського району Київської області на забезпечення 

діяльності депутатів районної ради VІІ скликання”. 

 
Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськими 

організаціями і засобами масової інформації райдержадміністрації, 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,   

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  

Києво-Святошинський територіальний центр соціального обслуговування 

 (надання соціальних послуг) 

Постійно 

 
4.4. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

щодо змін або нововведень у законодавстві з питань соціального захисту. 
 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Постійно 
 

4.5. Інформувати населення району про діяльність Всеукраїнського центру 
професійної реабілітації інвалідів. 

 
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

Постійно 

 

4.6. Сприяти розвитку центрів районної соціальної реабілітації,             
дітей-інвалідів. 

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  

Києво-Святошинський територіальний центр соціального обслуговування 

 (надання соціальних послуг) 

 Постійно 
 

4.7. Продовжити практику проведення оплачуваних громадських робіт за 
договорами між Києво-Святошинським територіальними центром соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) з районним центром зайнятості, 
залучати для цієї роботи непрацюючих, непрацездатних громадян. 
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Києво-Святошинський територіальний центр соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг), 

Києво-Святошинський районний центр зайнятості 

Постійно 

 

4.8. Залучати до волонтерського руху молодь для надання допомоги 

одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та інвалідам. 
 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Києво-Святошинський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Постійно 

 
4.9. Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, організаціями 

та установами чинного законодавства України щодо соціального захисту 
інвалідів, інвалідність яких настала під час роботи на них. Турбуватися про їх 
соціальний захист, обслуговування, забезпечення інвалідною технікою. 

 
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  

 Києво-Святошинський територіальний центр соціального обслуговування 

 (надання соціальних послуг) 

Постійно 
 

4.10. Висвітлювати у засобах масової інформації хід реалізації програми 
,,Турбота”. 

 
Редакція районної газети “Новий день” 

Постійно 

 

4.11. Надавати інформаційну допомогу молодим інвалідам щодо 
профорієнтації та працевлаштування. 

 
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  

Києво-Святошинський районний центр зайнятості, 

 Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Постійно 

 

4.12. Забезпечувати бронювання робочих місць для окремих категорій 
населення, що потребують соціального захисту, у тому числі для інвалідів та 
дітей-сиріт. 

 
Києво-Святошинський районний центр зайнятості, 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

Постійно 

 

4.13. Організовувати та проводити фестивалі творчості дітей-інвалідів 
,,Повір у себе”, проведення вечорів, вшанування багатодітних сімей, 
відзначення Дня сім’ї, Дня матері. 

 
Служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації, 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Постійно 
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4.14. Організовувати акції дозвілля, екскурсії, виставки, концерти для дітей 
та молоді з функціональними обмеженнями. Брати участь у проведенні 
Всеукраїнських та обласних благодійних акціях. 

 
Служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації, 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Постійно 

 
4.15. Забезпечення безкоштовного харчування в шкільних їдальнях дітей-

сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. 
 

 Відділ освіти райдержадміністрації 

Постійно 

 
4.16. Надавати додаткові соціальні гарантії для сімей в яких народжуються 

двійнята  або трійнята. 
 

Служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації, 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

Постійно 

 

4.17. Розширювати мережу соціально-побутового обслуговування 
одиноких громадян похилого віку району, які потребують цієї допомоги. 

 
 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, 

Києво-Святошинський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

 Постійно 

 

4.18. Проведення заходів щодо відзначення ветеранів війни, людей 

похилого віку, інвалідів в т.ч. надання адресної матеріальної допомоги. 
 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, 

Києво-Святошинський територіальний центр соціального обслуговування 

 (надання соціальних послуг), 

 міськселищсільвиконкоми 

Постійно 

 

4.19. Надавати фінансову підтримку (фінансове заохочення голові 

громадської організації, придбання канцтоварів, оплата комунальних послуг    

та послуг зв’язку) організаціям, а саме громадська організація                       

,,Воїнів-учасників антитерористичної операції Києво-Святошинського району”,                        

,,Клуб інвалідів-візочників Києво-Святошинського району Київської області”, 

,,Києво-Святошинська організація інвалідів війни та Збройних Сил”,         

,,Києво-Святошинська рада ветеранів війни, праці і Збройних Сил України”, 

,,Києво-Святошинська організація української спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів). 

 
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  

Києво-Святошинський територіальний центр соціального обслуговування 

 (надання соціальних послуг), 
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 міськселищсільськвиконкоми  

Постійно 

 

4.20. Фінансування видатків на покриття витрат по захороненню безрідних 

покійників. 

 
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, 

Постійно 

 

4.21. Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги. 
 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

Постійно 

 
4.22. Забезпечувати оздоровлення дітей-інвалідів санаторно-курортним 

лікуванням. 
 

Служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації, 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

Постійно 

 
4.23. Продовжити вдосконалення організації медикаментозного 

забезпечення та надання послуг соціально незахищеним верствам населення 
через соціальні аптеки, ветеранські відділи, секції. 

 
Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації 

Постійно 

 

4.24. Продовжити практику виділення медико-соціальних ліжок у лікарнях 
для лікування малозабезпечених громадян, одиноких громадян похилого віку та 
інвалідів. 

 

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації 

Постійно 

 
4.25. Забезпечити створення при центральній районній та міських лікарнях 

пунктів прокату засобів догляду за тяжкохворими. 
 

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації 

Постійно 

 
4.26. Визначати перелік життєво необхідних ліків та забезпечити їх запаси 

в лікувальних закладах аптечній мережі, забезпечити пільгові категорії 
безкоштовним відпуском ліків. 

 
Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації 

Постійно 

 

4.27. Забезпечення пільговим зубним протезуванням наступні верстви 

населення району: 
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4.27.1. Ветерани праці  

4.27.2. Ветерани війни  

4.27.3. Учасники АТО (за окремим списком райвійськкомату). 
 

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації,  

Києво-Святошинська районна стоматологічна поліклініка 

Постійно 

 
5. Очікувані результати 

Виконання Програми буде сприяти покращенню матеріального, 
медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування, організаційно-
правового та інформаційного забезпечення малозабезпечених громадян    
Києво-Святошинського району. 
 

 

   

Начальник управління       С.П. Черток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


