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Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження цільової соціальної Програми  
подолання та запобігання бідності у Києво-Святошинському районі  

на період до 2015 року 
 
 

 
На виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 26.02.2010 № 274/2010 
«Про невідкладні заходи з подолання бідності», постанови Кабінету Міністрів 
України від 31.08.2011 № 1057 «Про затвердження Державної цільової соціальної 
програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року», розпорядження 
голови Київської обласної державної адміністрації від 03.04.2012 № 136 «Про 
схвалення проекту цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності у 
Київській області на період до 2015 року» та враховуючи подання районної державної 
адміністрації, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити цільову соціальну Програму подолання та запобігання бідності у   
Києво-Святошинському районі на період до 2015 року (додається). 
 
2. Рекомендувати райдержадміністрації при остаточному її доопрацюванні врахувати 
пропозиції і зауваження, викладені у висновках постійних комісій районної ради, а 
також пропозиції висловлені депутатами в ході розгляду даного питання на сесії. 
 
3. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 
забезпечити контроль за виконанням заходів програми. Кошти для реалізації цільової 
соціальної програми подолання та запобігання бідності у Києво-Святошинському 
районі на період до 2015 року передбачити за рахунок коштів місцевих бюджетів 
міськселищсільвиконкомів після затвердження відповідних програм на місцях. 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального захисту 
населення (голова комісії – Бернацька В.В.). 

 
 

                  Голова ради                                     В.В. Луцюк 
 

 

м. Київ 
28 серпня 2012 року 
№ 242-19-VІ 
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ПАСПОРТ 
 

цільової соціальної Програми подолання та запобігання бідності 
у Києво-Святошинському області на період до 2015 року 

 
Назва Програми: цільова соціальна Програма подолання та запобігання 

бідності у Києво-Святошинському районі на період до 2015 року. 
 

 Підстави розробки: 
Указ Президента України від 26.02.2010 № 274/2010 «Про невідкладні 

заходи з подолання бідності». 
Постанова  Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 1057 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та 
запобігання бідності на період до 2015 року». 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» (із наступними 
змінами). 

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України». 

Закон України «Про державні цільові програми». 
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації               

від 30.12.2011 № 1547 «Про утворення обласної міжвідомчої робочої групи з 
розроблення проекту цільової соціальної програми подолання та запобігання 
бідності у Київській області на період до 2015 року», та розпорядження від 
03.04.2012 № 136 «Про схвалення проекту цільової соціальної програми 
подолання та запобігання бідності у Київській області на період до 2015 року». 

 
Розробник Програми: Києво-Святошинська райдержадміністрація. 
 
Відповідальні за виконання Програми: управління праці та соціального 

захисту населення, управління економіки, Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського районі, районний відділ освіти, відділ житлово-комунального 
господарства, управління агропромислового розвитку, відділ у справах сім’ї, 
молоді та спорту, служба у справах дітей, управління Пенсійного фонду 
України у Києво-Святошинському районі, районний відділ статистики, 
відділення виконавчої дирекції Фонду державного соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Києво-
Святошинському районі, Києво-Святошинська виконавча дирекція Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 
міськселищсільвиконкоми, організації роботодавців і профспілок та їх 
об’єднань. 

 
Строк виконання: 2012-2015 роки.  
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1. Загальна характеристика стану бідності в районі 
 

Проблема бідності в Україні набула офіційного визнання після 
затвердження Указом Президента України від 15.08.2001 № 637/2001 Стратегії 
подолання бідності, яка встановила значення терміна «бідність», єдиний 
відносний критерій віднесення різних верств населення до категорії бідних, 
визначила основні напрями та етапи подолання бідності на період до 2015 року. 

За час реалізації зазначеної Стратегії прийнято Комплексну програму 
забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності, затверджену постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 № 1712, щороку затверджувалися 
плани заходів, спрямовані на подолання бідності. 

Протягом наступних років в цілому було забезпечено виконання завдань 
Стратегії подолання бідності, а також досягнуто основну мету - стабілізовано 
рівень життя і усунення найгостріших проявів бідності. 

Проте проблема бідності залишається актуальною і потребує подальшого 
розв’язання. Свідченням цьому є Указ Президента України від 26.02.2010        
№ 274/2010 «Про невідкладні заходи з подолання бідності». 

На сьогодні проблема боротьби з бідністю в Україні - це 
найпріоритетніше завдання для держави і суспільства.  

До найбільш об’єктивних ознак бідності можна віднести відсутність 
роботи, як джерела існування сім’ї працівника, відсутність належних умов 
життя, низьку якість харчування і високий відсоток витрат доходів сімей на 
харчування, неможливість користуватися платними медичними та освітніми 
послугами, низьку професійно-освітню підготовку та коротке життя. 

Бідність є наслідком багатьох взаємозалежних факторів, серед яких 
виділяються такі: 

- економічні (падіння доходів населення, висока їх диференціація, 
низька заробітна плата, безробіття); 

- соціальні (інвалідність, старість, хвороба, дитяча бездоглядність); 
- демографічні (неповні родини, родини з високим навантаженням 

утриманців, молодь і старше покоління зі слабкими позиціями на ринку праці). 
До основних показників визначення масштабів бідності належать: межа 

бідності, рівень бідності, глибина бідності. 
Межа бідності - рівень доходу нижче від якого є неможливим 

задоволення основних потреб людини. 
Рівень бідності - питома вага сімей (домогосподарств), у яких рівень 

споживання (доходів) на одну особу є нижчим від визначеної межі бідності. 
Глибина бідності - це відхилення величини доходів (витрат) бідного 

населення від визначеної межі бідності. 
Сьогодні в Україні єдиною інформаційною базою для досліджень бідності 

виступає обстеження умов життя домогосподарств. Але дані цього обстеження не 
можуть дати вичерпної інформації стосовно ситуації з бідністю  внаслідок їх 
недостатньої репрезентативності так, як не забезпечують необхідної надійності 
даних для дослідження бідності на районному рівні. 
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Динаміка зміни рівня бідності в Київській області за 2000-2010 роки 
відображена на мал. 1. 
            

мал. 1 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Київська 
область  24,2 19,2 26,6 25,1 22,9 30,6 39,9 30,0 21,2 20,8 18,2 
Україна 26,4 27,2 27,2 26,6 27,3 27,1 28,1 27,3 27,0 26,4 24,1 

 
Динаміка глибини бідності в Київській області та Україні в цілому у продовж 
2000-2010 років відображена на мал. 2. 

 
               мал. 2 
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       2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Київська 
область  23,1 20,0 25,6 26,9 21,4 21,8 26,3 21,7 19,9 19,4 20,1 
Україна 23,8 25,0 23,9 22,9 24,0 23,8 23,8 23,1 23,4 22,3 20,9 

 
Порівняльний аналіз динамічних зрушень - залишається високим рівень 

бідності в сільській місцевості, який значно перевищує рівень бідності у містах, 
що пов’язане, в першу чергу, з низькою зайнятістю сільського населення, 
рівнем оплати праці, рівнем освіти та відповідно конкуренто спроможністю на 
ринку праці, низькими доходами домогосподарств та іншими чинниками. 

Для розв’язання проблеми бідності в районі необхідна ефективна система 
заходів, що ґрунтується на економічних та фінансових можливостях органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та максимальній 
ефективності їх використання. 

 
2. Мета Програми 

 
 Метою  цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності у  

Києво-Святошинському районі на період до 2015 року є зменшення кількості 
бідного населення серед працюючих, сімей з дітьми, особливо багатодітних, 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних  дітей, 
безробітних, інвалідів, пенсіонерів, бездомних осіб, у сільській місцевості та 
запобігання хронічній бідності. 

 
3. Шляхи і способи розв'язання проблеми 

 
Бідність - це комплексна проблема, а її подолання є довготривалим 

процесом. Оптимальним варіантом розв'язання цієї проблеми є поєднання 
активної соціальної політики, спрямованої на відновлення і зростання 
зайнятості та створення умов для гідної праці, з ефективною підтримкою 
найуразливіших верств населення: 

- відновлення виробництва та стимулювання економічного зростання; 
- сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці; 
- удосконалення механізму оплати праці та соціального діалогу, як 

основних чинників створення умов для гідної праці; 
- реформування системи соціального захисту; 
- соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, молоді, осіб з обмеженими фізичними можливостями; 
- поліпшення медичного обслуговування населення; 
-  поліпшення  житлових умов соціально вразливих верств населення; 
- моніторинг реалізації стратегічних напрямів подолання бідності. 

  
3.1. З метою відновлення виробництва та стимулювання економічного 

зростання передбачається: 
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 - запровадження нових механізмів відновлення виробництва; 
 - стимулювання розвитку внутрішнього ринку; 
 - створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузей 
промисловості шляхом проведення технологічних та організаційних 
перетворень на підприємствах, що не підлягають приватизації, з максимальною 
орієнтацією їх діяльності на виконання регіональних програм, визначення 
найбільш важливих сегментів регіональних промислових комплексів та 
формування на їх основі відповідних інвестиційних зон для залучення 
приватного капіталу в їх розвиток; 
 - сприяння розвитку підприємницької діяльності шляхом участі у 
Всеукраїнському конкурсу бізнес-планів серед молоді; 
 - підготовка пропозицій щодо забезпечення державної підтримки 
розвитку депресивних територій; 
 - сприяння розвитку містоутворюючих підприємств. 
 

3.2. З метою сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці 
передбачається спрямувати зусилля місцевих органів виконавчої влади на: 

- сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості 
населення; 

- забезпечення збільшення частки зайнятого населення у 
високотехнологічних сферах промисловості; 

- зменшення безробіття серед сільського населення шляхом 
стимулювання агропромислової кооперації, розбудови інфраструктури вироб-
ничого і соціального призначення, системи агросервісу, переробних 
підприємств, доступної для виробників торговельної мережі; 

- підвищення якості та конкурентоспроможності національної 
робочої сили; 

- сприяння підготовці кадрів вищими та професійно-технічними 
навчальними закладами відповідно до потреб економіки та ринку праці; 

- забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників; 

- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; 
- недопущення згортання сфери офіційного оформлення праці; 
- сприяння працевлаштуванню осіб, які потребують соціального захисту і 

не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, осіб похилого віку; 
- створення рівних можливостей для праці жінок і чоловіків; 
- реалізацію діючих механізмів надання молоді, насамперед випускникам  

вищих та професійно-технічних навчальних закладів, першого робочого місця; 
Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю шляхом: 

 - пріоритетного спрямування коштів на створення робочих місць для 
працевлаштування інвалідів; 
 - підвищення доступності та ефективності професійної реабілітації 
інвалідів, здійснення їх професійного навчання за професіями та 
спеціальностями відповідно до потреби ринку праці;  
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 - мінімізацію негативних наслідків зовнішньої трудової міграції, 
здійснення заходів щодо заохочення повернення трудових мігрантів в Україну  
та сприяння у їх адаптації і соціальному захисті; 
 - удосконалення організаційних засад та запровадження механізму 
регулювання використання праці іноземців. 
 

3.3. З метою вдосконалення механізму оплати праці та соціального 
діалогу, як основних чинників створення умов для гідної праці передбачається: 

- вжиття заходів з легалізації заробітної плати; 
- забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення 

виникнення заборгованості з її виплати; 
- ліквідація заборгованості із заробітної плати на підприємствах 

державної форми власності та активізація дій щодо її зменшення на 
підприємствах інших форм власності; 

- посилення ролі колективно-договірного регулювання оплати праці; 
- забезпечення захисту прав працівників; 
- залучення професійних спілок та їх об'єднань, об'єднань організацій 

роботодавців до формування і реалізації у районі соціальної та економічної 
стратегії розвитку; 

- зміцнення соціального діалогу; 
- сприяння укладенню колективних договорів і угод. 

 
3.4. З метою реформування системи соціального захисту передбачається: 
- підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів з 

питань підвищення адресності надання пільг незахищеним верствам населення 
та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 

- забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи 
соціального захисту та єдиної бази даних одержувачів соціальної допомоги в 
районі; 

- забезпечення прийому громадян, які звертаються за призначенням 
соціальної допомоги в органах праці та соціального захисту населення, за 
принципом «єдиного вікна»; 

- удосконалення системи соціального обслуговування осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги, зокрема:  

- забезпечення безперешкодного доступу таких осіб до об'єктів 
інфраструктури соціальних послуг; 

- підвищення якості надання соціальних послуг; 
- забезпечення соціального захисту інвалідів; 
- комплексна реабілітація інвалідів та дітей-інвалідів на базі діючих 

реабілітаційних установ; 
- створення умов для впровадження і розвитку інклюзивного та 

інтегрованого навчання для інвалідів у професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах; 

- розв’язання проблем бездомних осіб та осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, зокрема: 
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- надання бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення 
волі, соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги та у працевлаштуванні, 
відновленні документів і реєстрації їх місця проживання з урахуванням 
індивідуальних потреб таких осіб; 

- здійснення соціального патронажу осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі. 

3.5. З метою соціальної підтримки сімей, дітей та молоді необхідно 
забезпечити: 

- підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом 
професійної орієнтації молоді, її підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації; 

-  побудова цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема 
дітей-інвалідів, підвищення якості та доступності послуг з оздоровлення та 
відпочинку; 

- доступність дошкільної освіти незалежно від місця проживання 
шляхом оптимізації мережі дошкільних навчальних закладів на якісно новій 
основі та стимулювання батьків до здобуття дітьми обов'язкової освіти; 

- реалізацію та захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої 
безпритульності; 

- якість та доступність соціальних послуг, раннє виявлення, облік та 
соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

- створення правових, економічних та соціальних умов для 
функціонування і зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації, 
забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, формування 
відповідального ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та 
виховання дітей, запобігання насильству в сім'ї. 
 

3.6. З метою поліпшення медичного обслуговування населення 
передбачається: 

- пропаганда здорового способу життя; 
- здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров'я матері та дитини; 
- вжиття заходів спрямованих на підвищення якості надання медичної 

допомоги населенню та лікарських засобів. 
 

3.7. Поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення                       
передбачається забезпечити шляхом: 
 - іпотечного кредитування; 
           - надання соціального житла у гуртожитках; 
           - адресне надання житлової субсидії на утримання житла. 

 
3.8. Моніторинг реалізації напрямів подолання бідності визначених 

Програмою буде здійснюватись шляхом аналізу таких основних показників 
соціально-економічного розвитку району: 

- індекс реального валового внутрішнього продукту; 
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- валовий внутрішній продукт на душу населення; 
- динаміка створення робочих місць (темп зростання кількості 

новостворених робочих місць); 
 - рівень зайнятості населення віком 15-70 років; 
- рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за 

методологією Міжнародної організації праці; 
- рівень середньомісячної заробітної плати; 
- індекс реальної заробітної плати; 
- питома вага працівників,  яким нарахована заробітна  плата  в  розмірі 

мінімальної заробітної плати і нижче; 
- питома вага  працівників, заробітна  плата  яких є вищою ніж середній 

рівень у державі; 
- співвідношення середньомісячної заробітної плати і фактичного розміру 

прожиткового мінімуму; 
- динаміка виплати заробітної плати (загальний обсяг заборгованості у 

відсотках порівняно з відповідною датою минулого року та до 01.01.2012 року); 
- співвідношення мінімального та середнього розміру пенсії; 
- співвідношення середнього розміру пенсії та середнього розміру 

заробітної плати; 
- кількість бездомних  осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі,  

яким була надана допомога з реінтеграції в суспільство та соціальної адаптації, 
за щорічною оцінкою; 

- рівень бідності за відносним критерієм; 
- рівень бідності за відносним критерієм крайньої бідності; 
- рівень бідності за абсолютним критерієм. 

 
5. Очікувані результати Програми  

 
Виконання Програми сприятиме збільшенню доходів громадян, 

зниженню рівня бідності насамперед серед працюючих громадян та сімей з 
дітьми, зменшенню розриву між показниками бідності у містах та сільській 
місцевості, розв'язанню соціальних проблем і підвищенню рівня життя 
населення.  

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 1. 
 

6. Обсяги та джерела фінансування 
 

Реалізація заходів Програми не потребує фінансування з районного 
бюджету.



7.  ЗАХОДИ 
з виконання цільової соціальної програми подолання та запобігання  

бідності у Київській області  на період до 2015 року  
 

Найменування заходу Строк виконання роки Відповідальні за виконання 
1 2 3 

1.   Розширення мережі об’єктів інфраструктури 
підтримки малого підприємництва. 

2012-2015 Управління економіки, 
місьселищсільквиконкоми. 

2.  Сприяння розвитку містоутворюючих підприємств. 2012-2015 Управління економіки, 
місьселищсільквиконкоми. 

3.  Надання необхідної навчально-методичної та 
інформаційно-консультативної підтримки 
підприємствам, установам, організаціям, фізичним 
особам, зокрема щодо інтелектуальної власності, 
трансферу технологій в рамках реалізації 
відповідних програми науково-технічного та 
інноваційного розвитку. 

2012-2015 Відділ освіти, управління агропромислового 
розвитку, відділ житлово-комунального 
господарства, управління економіки, 
місьселищсільквиконкоми. 

4.  Сприяння зайнятості безробітних серед сільського 
населення до роботи у створюваних обслуговуючих 
кооперативах інших господарюючих суб’єктах та 
забезпечення їх професійним навчанням. 

2012-2015 Управління агропромислового розвитку,  відділ 
житлово-комунального господарства, 
управління економіки, районний центр 
зайнятості, місьселищсільквиконкоми. 

5.  Проведення постійної інформаційної кампанії з 
актуалізації легальних трудових відносин з метою 
створення умов для соціального захисту 
працівників. 

2012-2015 Державна податкова інспекція у Києво-
Святошинському районі, управління праці та 
соціального захисту населення, районний 
центр зайнятості, сектор внутрішньої політики, 
Територіальна державна інспекція праці 
України в Київській області, 
місьселищсільквиконкоми. за участі 
організацій роботодавців і профспілок 

6.  Сприяння працевлаштуванню молоді на перше 
робоче місце відповідно до Закону України "Про 
забезпечення молоді, яка отримала вищу або 
професійно-технічну освіту, першим робочим 
місцем з наданням дотації роботодавцю". 

2012-2015 Районний центр зайнятості, управління праці 
та соціального захисту населення, відділ 
освіти, відділ сім’ї, молоді та спорту 
місьселищсільквиконкоми.за участі організацій 
роботодавців і профспілок та їх об’єднань 

7.  Мінімізація негативних наслідків зовнішньої 
трудової міграції, здійснення заохочення 

2012-2015 Районний центр зайнятості, управління праці 
та соціального захисту населення, управління 
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повернення трудових мігрантів в Україну та 
сприяння у їх адаптації до трудової діяльності. 

економіки, місьселищсільквиконкоми. 

8.  Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та 
недопущення виникнення заборгованості з її 
виплати. 

 
2012-2015 

Управління праці та соціального захисту 
населення, управління економіки, відділ 
житлово-комунального господарства, 
управління агропромислового розвитку,  
Територіальна державна інспекція праці в 
області, управління  Пенсійного фонду України 
у Києво-Святошинському районі, 
місьселищсільквиконкоми. 

9.  Підвищення купівельної спроможності населення в 
результаті здійснення заходів спрямованих на 
зниження роздрібних цін (тарифів) на основні 
продукти харчування та послуги: 
- проведення ярмарок з продажу продукції 
агропромислового комплексу; 
- укладення меморандумів з асоціаціями  виробників 
соціально необхідних товарів та послуг. 

2012-2015 Управління економіки, управління 
агропромислового розвитку,  відділ житлово-
комунального господарства, 
місьселищсільквиконкоми. 

10.  Посилити та забезпечити ефективну діяльності  
робочих груп з питань легалізації виплати заробітної 
плати і зайнятості населення та тимчасових комісій з 
питань погашення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат утворених органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

2012-2015 Управління економіки, управління праці та 
соціального захисту населення, відділ житлово-
комунального господарства, управління 
Пенсійного фонду України району, 
Територіальна державна інспекція праці у 
Київській області, Державна податкова 
інспекція району,  місьселищсільквиконкоми. 

11.  Оптимізація мережі бюджетних установ з 
урахуванням потреб у наданні послуг та 
спрямування вивільнених коштів на підвищення 
заробітної плати працівникам бюджетної сфери. 

2012-2015 Структурні підрозділи райдержадміністрації, 
районні установи та організації, 
місьселищсільквиконкоми. 

12.  Надання пропозицій стосовно створення єдиної 
інформаційно-аналітичної системи обліку та 
управління коштами соціальної сфери і 
запровадження електронної соціальної картки. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, Центральна районна лікарня, 
управління Пенсійного фонду України району, 
місьселищсільквиконкоми, Товариство 
Червоного Хреста району. 

13.  Організація роботи з направлення інвалідів та дітей-
інвалідів для проведення комплексної реабілітації на 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, відділ сім’ї, молоді та спорту, 
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базі Всеукраїнського та міжрегіональних центрів 
професійної реабілітації інвалідів. 

обласне відділення Фонду соціального захисту 
інвалідів, місьселищсільквиконкоми. 

14.  Забезпечення досягнення рівня показника 
співвідношення чисельності осіб, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і потребують 
соціальних послуг, та чисельності осіб, охоплених 
наданням соціальних послуг, не менш як 80 % за 
умови фінансування з Державного бюджету. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, районні установи та організації, 
управління Пенсійного фонду України району, 
територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), 
місьселищсільквиконкоми. 

15.  Надання соціальних та освітніх послуг, медичної 
допомоги, допомоги у відновленні документів, 
реєстрації місця проживання або перебування, 
працевлаштуванні бездомним особам та особам, 
звільненим з місць позбавлення волі. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, районний центр зайнятості, відділ 
освіти, Центральна районна лікарня, Районний 
відділ МВС України, спостережна комісія 
адміністрації, місьселищсільквиконкоми. 

16.  Забезпечення діяльності спостережних комісій, в 
розрізі надання допомоги у соціальній адаптації 
особам, звільненим з місць позбавлення волі. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, Районний відділ МВС України, 
районні установи та організації, 
місьселищсільквиконкоми. 

17.  Здійснення заходів щодо захисту прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-
інвалідів, запобігання та подолання дитячої 
безпритульності та бездоглядності. 

2012-2015 Служба у справах дітей, управління праці та 
соціального захисту населення, відділ у 
справах сім’ї, молоді та спорту, 
місьселищсільквиконкоми. 

18.  Забезпечення якості та доступності соціальних 
послуг, раннє виявлення, облік та соціальний 
супровід осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, відділ освіти, Центральна районна 
лікарня, відділ у справах сім’ї, молоді та 
спорту, служба у справах дітей, районний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, Районний відділ МВС України, 
місьселищсільквиконкоми. 

19.  Створення правових, економічних та соціальних 
умов для функціонування і зміцнення сім'ї, 
поліпшення демографічної ситуації, забезпечення 
рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, 

2012-2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, 
управління економіки, управління праці та 
соціального захисту населення, відділ освіти, 
відділ культури і туризму, Центральна районна 
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утвердження соціального партнерства сім'ї та 
держави, формування відповідального ставлення 
батьків до забезпечення всебічного розвитку та 
виховання дітей, запобігання насильству в сім’ї. 

лікарня, місьселищсільквиконкоми. 
 

20.  Продовження роботи з розроблення та покращення 
соціальних нормативів та стандартів надання 
медичної допомоги населенню району відповідно до 
встановлених державних вимог. 

2012-2015 Центральна районна лікарня, 
місьселищсільквиконкоми. 

21.  Посилення державного контролю за якістю надання 
медичної допомоги, лікарських засобів і виробів 
медичного призначення, їх ціноутворенням. 

2012-2015 Центральна районна лікарня, 
місьселищсільквиконкоми. 

22.  Проведення роботи з пропаганди здорового способу 
життя, виготовлення та розповсюдження 
інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань 
формування здорового способу життя. 

2012-2015 Центральна районна лікарня, відділ освіти, 
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ 
культури і туризму, сектор внутрішньої 
політики, місьселищсільквиконкоми. 

23.  Здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров'я 
матері та дитини та проведення відповідної 
профілактичної роботи. 

2012-2015 Центральна районна лікарня, відділ освіти, 
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба 
у справах дітей, інші органи виконавчої влади, 
місьселищсільквиконкоми. 

24.  Вивчити можливість створення в установленому 
порядку та функціонування комунальних закладів 
перукарня для малозабезпечених. 

2012-2015 Управління, відділи, сектори 
райдержадміністрації, 
місьселищсільквиконкоми. 

25.  Вивчити можливість створення в установленому 
порядку та функціонування комунальних закладів 
«Соціальна аптека» та «Соціальний магазин». 

2012-2015 Управління, відділи, сектори 
райдержадміністрації, Центральна районна 
лікарня, місьселищсільквиконкоми 

26.  Забезпечення реалізації в районі пілотного проекту з 
використання персональних соціальних карток у 
разі включення району до експерименту яким 
передбачено забезпечення функціонування  єдиної  
інформацій-но-аналітичної системи та електронної 
картки після запровадження на державному рівні. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, відділ житлово-комунального 
господарства, відділ у справах сім’ї, молоді та 
спорту, управління економіки, управління 
Пенсійного фонду в районі, інші органи 
виконавчої влади, місьселищсільквиконкоми. 

27.  Створити банк даних малозабезпечених сімей та 
забезпечити його постійну підтримку в актуальному 
стані. 

2012-2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, 
управління праці та соціального захисту 
населення, служба у справах дітей, 
місьселищсільквиконкоми. 
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28.  Забезпечити підготовку кадрів для організації 
соціальної роботи з найбільш вразливими верствами 
населення. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, відділ у справах сім’ї, молоді та 
спорту, служба у справах дітей 
місьселищсільквиконкоми. 

29.  Сприяти  зміцненню матеріально-технічної бази 
територіальних центрів соціального обслуговування 
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, 
забезпечивши їх відповідними приміщеннями, 
автотранспортом. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, місьселищсільквиконкоми. 

30.  Забезпечити фінансування територіальних центрів, 
центрів соціальних служб для молоді, відділень 
соціальної допомоги вдома, які надають соціальні 
послуги одиноким громадянам похилого віку та 
інвалідам, найбільш вразливим категоріям дітей та 
молоді відповідно до їх потреб. 

2012-2015 Структурні підрозділи райдержадміністрації, 
місьселищсільквиконкоми., управління праці 
та соціального захисту населення 

31.  Забезпечити виконання нормативно-правових актів, 
щодо безкоштовного харчування дітей. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, відділ у справах сім’ї, молоді та 
спорту, служба у справах дітей, 
місьселищсільквиконкоми. 

32.  Залучати громадські благодійні організації, 
представників бізнесових кіл до розв’язання 
проблеми безпритульності та бездоглядності дітей, 
бездомних громадян та осіб звільнених з місць 
позбавлення волі. 

2012-2015 Служба у справах дітей, управління праці та 
соціального захисту населення, відділ у 
справах сім’ї, молоді та спорту, 
місьселищсільквиконкоми. 

33.  Забезпечити соціальне супроводження 
неповнолітніх осіб, які повернулися з місць 
позбавлення волі. 

2012-2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, 
управління праці та соціального захисту 
населення, Районний відділ МВС України, 
місьселищсільквиконкоми. 

34.  Сприяти соціальному становленню сімей, які 
опинилися в скрутних життєвих обставинах. 

2012-2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, 
управління праці та соціального захисту 
населення, місьселищсільквиконкоми. 

35.  Проводити моніторинг основних індикаторів рівня 
життя та бідності в містах, селищі та селах району. 

2012-2015 
(щокварталу) 

Управління праці та соціального захисту 
населення, місьселищсільквиконкоми. 

36.  Здійснювати комплексну оцінку зміни ситуації з 
бідністю на основі щорічного моніторингу 
показників бідності та соціального розвитку району. 

2012-2015 
(щорічно) 

Управління праці та соціального захисту 
населення, управління економіки, відділ у 
справах сім’ї, молоді та спорту, служба у 
справах дітей, районний відділ статистики, 
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місьселищсільквиконкоми. 

37.  Проведення заходів з відзначення 17 жовтня 
Міжнародного дня боротьби з бідністю. 

2012-2015 
(щорічно) 

Управління праці та соціального захисту 
населення, місьселищсільквиконкоми. 

38.  Моніторинг стану надання державної допомоги, 
пільг та житлових субсидій населенню. 

2012-2015 
(щорічно) 

Управління праці та соціального захисту 
населення, місьселищсільквиконкоми. 

39.  Забезпечити удосконалення прийому громадян, які 
звертаються за призначенням соціальної допомоги, 
за принципом «Єдиного вікна». 

2013-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, місьселищсільквиконкоми. 

40.  Забезпечення висвітлення в засобах масової 
інформації заходів, спрямованих на виконання 
районної програми подолання та запобігання 
бідності на період до 2015 року. 

2012-2015 
 

Управління праці та соціального захисту 
населення, сектор внутрішньої політики, 
районна газета «Новий день», 
місьселищсільквиконкоми. 

41.  Забезпечити оптимізацію мережі дошкільних 
дитячих закладів, що працюють на засадах 
державних, комунальних установ у населених 
пунктах району. 

2012-2013 Відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та 
спорту, місьселищсільквиконкоми. 

42.  Вжити заходів щодо викорінення дитячої бідності, 
ліквідацію дитячої бездоглядності та обмеження 
соціального сирітства, підтримку сімей з дітьми, 
шляхом посилення гарантій на робоче місце матерів. 

2012-2015 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, 
служба у справах дітей, 
місьселищсільквиконкоми. 
 

43.  Здійснювати підтримку діяльності громадських та 
благодійницьких організацій, що опікуються 
проблемами бідності. 

2012-2015 Апарат адміністрації, відділ у справах сім’ї, 
молоді та спорту, служба у справах дітей, 
управління праці та соціального захисту 
населення, місьселищсільквиконкоми. 

44.  При проведенні загально районних, міських та 
сільських урочистих заходів організовувати 
відзначення благодійників, меценатів тощо. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, відділ у справах сім’ї, молоді та 
спорту, служба у справах дітей, відділ 
культури і туризму, місьселищсільквиконкоми. 

45.  Посилення відповідальності керівників 
господарюючих суб’єктів за недотримання 
положень колективного договору. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, місьселищсільквиконкоми за участі 
організацій роботодавців і профспілок. 

46.  Здійснення дослідження тих механізмів ринку праці, 
які сприяють виникненню бідності працюючих. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, місьселищсільквиконкоми за участі 
організацій, профспілок, наукових закладів. 
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47.  Проведення семінарів, круглих столів та інших 
публічних заходів, що стосуються передбачених 
програмою питань з подолання бідності 
працюючого населення. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, місьселищсільквиконкоми за участі 
організацій роботодавців і профспілок та їх 
об’єднань. 

48.  Проведення моніторингових досліджень щодо стану 
реалізації заходів із подолання бідності працюючого 
населення та ефекту від їх (заходів) запровадження. 

2012-2015 Управління праці та соціального захисту 
населення, місьселищсільквиконкоми за участі 
організацій роботодавців і профспілок. 

49.  Розроблення місцевих програм (заходів) подолання 
та запобігання бідності (за потреби). 

2012 Райдержадміністрація, 
місьселищсільквиконкоми. 

50.  Вжиття заходів для оптимізації роботи органів опіки 
та піклування щодо набуття та збереження 
нерухомого та іншого майна дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування. 

2012-2015 
постійно 

Служба у справах дітей. 

51.  Забезпечити надання адресної матеріальної 
допомоги сім`ям з дітьми, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. 

2012-2015 Райдержадміністрація, , служба у справах 
дітей, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, 
районний центр соціальних служб сім’ї, дітей 
та молоді, місьселищсільквиконкоми. 

52.  Уживати заходів щодо залучення дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування до 
різних видів сімейного виховання, зокрема 
влаштування їх у прийомні  сім’ї та будинки 
сімейного типу. 

2012-2015 
постійно 

Служба у справах дітей. 
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                                                                                                                                                                                       Додаток 1  
 
   

Очікувані результати 
виконання районної цільової соціальної програми подолання 

та запобігання бідності на період до 2015 року 
 

Найменування 
завдання 

Найменування показників виконання 
завдання 

Звітні 
дані у 
2010 
році 

Очікуване значення показників 
за роками 

2011 2012 2013 2014 2015 

Зниження рівня 
бідності Рівень бідності (%) 18,2 18,1 18,0 17,9 17,7 17,5 

 Глибина бідності (%) 20,1 20,0 19,9 19,8 19,6 19,4 
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 Створення робочих місць (ч.) 2086 2507 2064 2032 2823 3000 

 Рівень безробіття населення за 
методологією МОП, у віці 15-70 р., у % 

до економічно активного населення 
7,3 7,0 5,7 5,2 5,1 4,9 

 Середня заробітна плата (грн.) 2234 2775 3033 3350 3730 4300 

 
 

 


