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РІ  ШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  соціальної  допомоги  «БАНК  ОДЯГУ» 
на  територп  Киево-Святошинського  району  Кйівської  області  у  2019 році  

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», «Про  
соціальні  послуги» ,«Про  основи  соціального  захисту  бездомних  осіб  і  безпритульних  
дітей», «Про  забезпечення  організаційно -правових  умов  соціального  захисту  дітей- 
сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування», враховуючи  висновки  та  
рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  охорони  здоров'я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення  районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  соціальної  допомоги  «БАНК  ОДЯГц» на  території  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  у  2019 році, що  додаеться . 

2. 	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  2018 року  
Ns 528-32-VII 
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І. ПАСПОРТ  

І . Ініціатор  розроблення  
Програми  

2. Підстава  

, 
7. Термін  реалізації  

Програми  
8. Перелік  бюджетів, які  

беруть  участь  у  
виконанні  Програми  

9. Оріентовний  обсяг  
фінансовик  ресурсів, 
необкідник  для  реалізації  
Програми, всього  

Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
Закони 	України 	«Про 	місцеве  : 
самоврядування  в  Україні» , «Про  соціальні  : 
послуги» , «Про  основи  соціального  закисту  
бездомник  осіб  і  безпритульник  дітей» ,«Про  : 
забезпечення  організаційно -правовик  умов  : 
соціального  закисту  дітей-сиріт  та  дітей, 
позбавленик  батьківського  піклування» 

Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
Управління  соціального  закисту  населення  : 
Киево-Святошинської  районної  державної  ; 
адміністрації  Київської  області  
Киево-Святошинський  територіальний  центр  
соціального 	обслуговування 	(надання  : 

~ соціальник  послуг) 
Громадські  та  релігійні  організації, 
благодійні  фонди  (в  тому  числі  міжнародні), 
установи 	та 	організації 	Киево- : 
Святошинського  району  Київської  області, ; 

, громадяни  України  
2019 рік  

Районний  бюджет  та  інші  джерела  
відповідно  до  законодавства  

1 800 000, 00 грн  на  рік  



ЕІ  

ІІ. Загальні  положення  

Моральним  обов'язком  нашого  суспільства  е  допомога  громадянам, які  
перебувають  в  складник  життевик  обставинак . В  сьогоднішній  складний  та  
нелегкий  час, як  ніколи  важливо  підтримувати  один  одного . Багато  людей  не  
мають  змоги  купити  собі  новий  одяг  та  взуття  в  магазині, тому  не  оновлюють  
речі  роками. Ідея  "Банку  Одягу" полягае  в  забезпеченні  необкідними  одягом, 
взуттям, предметами  побуту, постільною  білизною  бувшими  у  вжитку  
абсолютно  безкоштовно . Речі  в  «Банк  одягу» будуть  прийматися  від  громадян  
України, громадськик  та  релігійник  організацій, благодійник  фондів  (в  тому  
числі  міжнародник), установ  та  організацій  Киево-Святошинського  району  
Київської  області . 

Асортимент  буде  постійно  оновлюватися, а  ті  речі, які  не  знайдуть  свого  
власника, будуть  направлені  безкатченкам  та  в  притулки  для  тварин. В  цьому  
проекті  задіяні  всі  верстви  населення . 

Програма  соціальної  допомоги  «БАНК  ОДЯГУ» - комплекс  закодів, 
спрямованик  на  підтримку  та  надання  додаткової  соціальної  та  гуманітарної  
підтримки  населенню  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області . 
Перевага  надаеться  малозабезпеченим  та  багатодітним  сім'ям, сиротам  та  
напівсиротам, людям  з  інвалідністю, пенсіонерам, безкатченкам, які  опинилися  
в  складник  життевик  обставинак . 

ІІІ. Мета  Програми  

Метою  Програми  е  полегшення  життя  малозабезпеченик  верств  населення, 
які  перебувають  в  складник  життевик  обставинак, шляком  надання  їм  
безкоштовного  одягу, взуття, предметів  побуту, постільної  білизни, тощо. 
Зазначена  безкоштовна  соціальна  допомога  малозабезпеченим  верствам  
населення, які  перебувають  в  складник  життевик  обставинак, дае  змогу  
зменшити  потребу  в  купуванні  нового  одягу, взуття, предметів  побуту  та  
поліпшити  матеріальний  стан  громадян . 

IV. Шляхи, методи  і  заходи  реалізації  Програми  

Реалізацію  Програми  буде  здійснювати  Киево-Святошинський  
територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальник  
послуг). 

для  реалізації  Програми  буде  функціонувати  2 пункти  одягу  в  м. Боярка  та  
м. Вишневе, де  буде  здійснюватись  приймання, зберігання  та  видача  речей. 
Інформація  щодо  функціонування  пунктів  одягу  буде  висвітлюватися  в  ЗМІ  та  
мережі  Internet. 

для  їк  відкриття  передбачаються  окремі  приміщення, укомплектувані  
полицями, вішаками, стелажами, кабінками  для  примірки, дзеркалами  та  усім  
необкідним  для  комфортного  підбору  речей  та  їк  зберігання . 

Задля  зручності  передачі  речей  бувшик  у  вжитку  можливе  встановлення  
контейнерів  по  цілодобовому  збору  речей  з  їкньою  подальшою  інкасаціею  
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працівниками  територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  
соціальник  послуг). 

Програмою  передбачаеться  здійснення  наступник  закодів : 
• Прийом, зберігання, розподіл  та  видача  речей; 
• Приведення  речей  в  належний  стан  (прання, кімчистка, лагодження  і  

перешивання  та  ремонт  взуття); 
• Ведення  обліку  отриманик  та  виданий  речей; 
• Послуги  рекламної  продукції  (флаери, вивіски, оголошення), контейнерів  

по  збору  речей  та  придбання  малоцінник  основник  засобів  (шафи, 
контейнери, столи  та  інші  предмети); 

• Оренда  приміщень  (за  необкідності); 
• Придбання  транспортного  засобу  (автомобіля) спеціалізованого  

призначення  для  перевезення  вантажів  та  осіб  з  обмеженими  фізичними  
можливостями  та  який  обладнаний  спеціальними  пристроями . 

V. Фінансове  забезпечення  Програми  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  ракунок  коштів  районного  
бюджету  в  межак  затвердженик  асигнувань  на  2019 рік, а  також  іншик  джерел, 
не  забороненик  чинним  законодавством . 

VI. Координація  та  контроль  за  ходом  виконання  Програми  

Головним  розпорядником  коштів  та  координатором  проекту  визначити  
Управління  соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області . 

До  участі  у  реалізації  Програми  можуть  залучатися  громадські  та  релігійні  
організації, благодійні  фонди  (в  тому  числі  міжнародні), установи  та  
організації, громадяни  України. 

Контроль  за  кодом  виконання  Програми  покладаеться  на  
Киево-Святошинську  районну  раду  Київської  області . 

Начальник  управління  
соціального  захисту  населення 	 С.П. Черток  


