Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

рішення
Чотирнадцята сесія

VIІ cкликання

від 21.12.2017 № 869
Про обласну комплексну Програму соціального
захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та
праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів
визвольних
змагань
(ОУН-УПА)
та
незахищених верств населення Житомирської
області на 2018-2022 роки
Відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про
статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб
та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про
правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» та
постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року № 706 «Про затвердження
Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права
інвалідів» на період до 2020 року, з метою поліпшення умов життєдіяльності осіб з
інвалідністю, розглянувши подання облдержадміністрації від 20.11.2017 № 5520/51/2-17,
враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань бюджету і комунальної
власності від 18.12.2017, з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у
справах ветеранів від 13.12.2017, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити обласну комплексну Програму соціального захисту осіб з інвалідністю,
ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА)
та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки (додається).
2. Обласній державній адміністрації, органам виконавчої влади на місцях забезпечити
виконання заходів, передбачених обласною комплексною Програмою соціального захисту
осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних
змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022
роки.
3. Рекомендувати районним, міським радам розробити та затвердити на сесіях рад
відповідні районні та міські програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів.

Голова обласної ради

В.В. Ширма
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Додаток
до рішення обласної ради
від 21.12.17 № 869
Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з
інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і
ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств
населення на 2018-2022 роки (далі - Програма)
Розділ І. Загальна характеристика Програми
1

Ініціатор розроблення Програми

2

4
5

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення Програми
Розробник Програми
Департамент
праці
та
соціального захисту населення
облдержадміністрації
Співрозробники Програми
Відповідальний
виконавець
та Департамент
праці
та
головний
розпорядник
коштів соціального захисту населення
Програми
облдержадміністрації;
управління інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
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Учасники Програми

3

7
8

9
9.1
10

Департамент
праці
та
соціального захисту населення
облдержадміністрації

Управління,
департаменти
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
об’єднані
територіальні громади
Терміни реалізації Програми
2018 – 2022 роки
Перелік місцевих бюджетів, які Обласний,
районні,
міські,
беруть участь у виконанні Програми бюджети
об’єднаних
територіальних громад
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
В тому числі бюджетних коштів
у межах фінансових можливостей
-з них коштів обласного бюджету
у межах фінансових можливостей
Основні
джерела
фінансування Бюджетні і небюджетні кошти
Програми
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Розділ ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
При розробці Програми враховувались наступні обставини:
- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої
збільшується кількість людей з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних сімей,
що опиняються не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею
виживання;
- доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання
фінансової допомоги та підтримки;
- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту,
що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально
незахищених верств населення.
Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме подальшому
формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції людей з
інвалідністю, що дасть змогу досягти відчутного соціального ефекту –
повернення до професійної та громадської діяльності людей з обмеженими
фізичними можливостями, забезпечення їх технічними та іншими засобами
реабілітації.
Програма підготовлена відповідно до законів України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших
осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про реабілітацію
інвалідів в Україні».
У даний час в області 33,7 тис. одиноких непрацездатних громадян та
інвалідів отримують соціальні послуги у двадцяти шести територіальних
центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) області. 2,7
тис. зазначених категорій громадян отримують соціальні послуги в п’яти
центрах соціальних послуг та шістнадцяти структурних підрозділах з питань
надання соціальних послуг виконавчих органів об’єднаних територіальних
громад області.
При шести районних територіальних центрах діють відділення
стаціонарного догляду для постійного проживання, розташовані у найбільших
за чисельністю проживаючих пенсіонерів та інвалідів районах, де у даний час
перебувають 187 одиноких пенсіонерів та людей з інвалідністю. Крім того, в
стаціонарному відділенні БФ «Надія для всіх» смт Довбиш Баранівського
району наразі перебувають 23 одинокі громадяни похилого віку та особи з
інвалідністю.
Відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками
деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального
захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі
держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого
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постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187, для забезпечення
санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю, в тому числі з наслідками
травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, у 2017 році
райміськуправліннями укладено 790 договорів.
У санаторно-курортних закладах України, підвідомчих Мінсоцполітики, з
початку року оздоровлено 808 ветеранів війни та осіб з інвалідністю.
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у
державному
бюджеті
на
забезпечення
постраждалих
учасників
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200, у 2017 році для
оздоровлення учасників антитерористичної операції райміськуправліннями
укладено 503 договори.
У поточному році через органи праці та соціального захисту населення
видано пільговій категорії громадян 17669 протезно-ортопедичних виробів,
3284 пари ортопедичного взуття, 1247 технічних засобів реабілітації та 590
крісел колісних.
Відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 (зі
змінами), на обліку в департаменті праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації для забезпечення автомобілями перебуває 4195 інвалідів
різних груп та категорій, у тому числі 78 інвалідів війни, які брали
безпосередню участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни та
війни з Японією.
Разом з тим, на обліку перебуває 16 інвалідів війни з числа учасників
антитерористичної операції в порядку позачергового забезпечення.
Протягом звітного періоду поточного року 4 особи з інвалідністю в
області були забезпечені автомобілями в якості гуманітарної допомоги та 3
особи з інвалідністю - автомобілями, які були у користуванні.
У системі соціального захисту населення функціонує вісім центрів
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, в яких у поточному році 510 дітямінвалідам надано реабілітаційні послуги, в тому числі 132 дітям-інвалідам з
різних міст і районів області – в обласному центрі соціальної реабілітації дітейінвалідів.
Також, за результатами засідань робочої групи, розпорядженням голови
обласної державної адміністрації у 2017 році надано дозволи на право
користування пільгами з оподаткування для 14 підприємств та організацій,
заснованих громадськими організаціями інвалідів. Рішень про відмову або
скасування вищезазначених дозволів не приймались.
Разом з тим, необхідно визначити проблемні питання, які сьогодні
існують при вирішенні питань людей з інвалідністю, ветеранів війни та праці і
на вирішення яких необхідно спрямувати діяльність райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних
територіальних громад.
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Розділ ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є підвищення соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями, подальше формування комплексної системи
реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, повернення до професійної та
громадської діяльності людей з обмеженими фізичними можливостями,
забезпечення їх виробами медичного призначення, технічними та іншими
засобами реабілітації, безперешкодного їх доступу до будинків і приміщень
органів виконавчої влади, об’єктів соціального та громадського призначень,
транспортної інфраструктури тощо.
Розділ ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки
виконання Програми
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за
рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, із залученням інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством.
Щорічно при формуванні місцевих бюджетів області планується
передбачити, виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для
забезпечення виконання заходів Програми.
Розділ V. Завдання Програми
Завданнями Програми є:
- вирішення невідкладних питань організаційно-правового та
інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціальнопобутового,
культурного
обслуговування
людей
з
інвалідністю
малозабезпечених громадян області;
- здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права
кожного громадянина на достатній життєвий рівень;
- надання адресної підтримки незахищеним верствам населення;
- залучення до співробітництва з державними установами недержавних
громадських організацій;
- підвищення рівня зайнятості інвалідів;
- створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури та інтеграції осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
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Розділ VІ. Напрями діяльності і заходи Програми
№
з/п

Перелік заходів
Програми

1

2

1.

Проводити
заходи з нагоди
відзначення
Міжнародного
дня
громадян
похилого віку,
Дня ветерана

2.

Проводити
заходи з нагоди
відзначення
Міжнародного
дня
осіб
з
інвалідністю

3.

Проводити
заходи до дня
Святого
Миколая
для
дітей-інвалідів
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Проводити
заходи до Дня
захисту дітей

1.

Забезпечити
діяльність
в
актуальному
стані
автоматизован
ого
реєстру
баз
даних
ЄДАРП,
в
тому числі з
категорії
інвалідів, які

Термін
виконання
заходу
3

Виконавці

Джерела
Фінанс
Орієнтовані обсяги фінансування по
фінансуванн
ування,
етапах (тис.грн.)
я
усього
2018
2019 2020
2021
2022
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальнообласні заходи
Жовтень
Департамент праці Обласний
*
*
*
*
*
*
2018-2022
та
соціального бюджет,
роки
захисту населення районні,
облдержадмініміські бюд страції,
жети, бюдрайдержадмініжети
страції, виконкоми об’єднаних
міських
рад, тертооб’єднаних
ріальних
територіальних
громад
громад
Грудень
Департамент праці Обласний
*
*
*
*
*
*
2018-2022
та
соціального бюджет,
роки
захисту населення районні,
облдержадмініміські бюдстрації,
жети, бюдрайдержадмініжети
страції, управління об’єдна-них
культури
та територіальн
туризму
их громад
облдержадміністра
ції,
виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад
Грудень
Департамент праці Обласний
*
*
*
*
*
*
2018-2022
та
соціального бюджет,
роки
захисту населення районні,
облдержадмініміські бюдстрації,
жети, бюдрайдержадмініжети
страції, виконкоми об’єднаних
міських
рад, територіальн
об’єднаних
их громад
територіальних
громад
Червень
Департамент праці Обласний
*
*
*
*
*
*
2018-2022
та
соціального бюджет,
роки
захисту населення районні,
облдержадмініміські бюдстрації,
жети, бюдрайдержадмініжети
страції, виконкоми об’єднаних
міських
рад, територіальн
об’єднаних
их громад
територіальних
громад
Соціальний захист осіб з інвалідністю, пенсіонерів,
ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян
Постійно
Департамент праці Обласний
та
соціального бюджет
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад

7
мають право
на пільги

8
1
2.

2
Забезпечити
супровід
програмного
комплексу
АСОПД
та
легалізацію
комп’ютерних
програм
для
супроводу
програмного
комплексу «Наш
Дім»
(система
автоматизації
місцевих служб
житлових
субсидій)

3
Постійно

4
Департамент праці
та
соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконкоми
міських рад

5
Обласний
бюджет

6
*

7
*

8
*

9
*

10
*

11
*

3.

Забезпечити
підтримку
в
актуальному
стані
Централізованог
о банку даних з
проблем
інвалідності

Постійно

Департамент праці
та
соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконкоми
міських рад

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

4.

Сприяти
працевлаштуван
ню випускників
навчальних
закладів,
які
мають обмежені
можливсті

2018-2022
роки

Обласний
центр
зайнятості, обласне
відділення
Фонду
соціального захисту
інвалідів,
департамент праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
рад

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

5.

Сприяти
повному
забезпеченню
фінансування
видатків
і
виплат
на
оздоровлення,
надання
матеріальної
допомоги особам
з інвалідністю

2018-2022
роки

Департамент праці
та
соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
обласне
відділення
Фонду
соціального захисту
інвалідів

Районні,
міські
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіальни
х громад,
обласне
відділення
Фонду
соціального
захисту
інвалідів

*

*

*

*

*

*

6.

Здійснювати
обстеження
матеріальнопобутових умов
проживання осіб
з інвалідністю,
визначати
потреби
в
наданні
необхідної
допомоги
та
забезпеченні
належного
соціального
обслуговування
цієї
категорії

2018-2022
роки

Райдержадміністрації, виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

9
громадян

1
7.

2
Проводити
зустрічі
представників
громадських
організацій осіб з
інвалідністю
з
керівництвом
органів
влади
для визначення
пріоритетних
напрямків
роботи
з
вирішення ряду
проблем осіб з
інвалідністю
Проводити
профорієнтаційн
у роботу серед
дітей-інвалідів
для
здобуття
професійної
освіти,
підготовки їх до
самостійного
життя

3
2018-2022
роки

4
Департамент праці
та
соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
обласне
відділення
Фонду
соціального захисту
інвалідів

5
Не потребує
фінансування

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

2018-2022
роки

Департамент праці
та
соціального
захисту населення
облдержадміністрації, управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
райдержадміністраці
ї, міськвиконкоми,
об’єднані
територіальні
громади

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

9.

Надавати
одноразову
грошову
допомогу
громадянам, які
потрапили
у
скрутні життєві
обставини

2018-2022
роки

Департамент праці
та
соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
обласне
відділення
Фонду
соціального захисту
інвалідів,
райдержадміністраці
ї,
виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад

Обласний,
районні,
міські
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіальни
х громад

*

*

*

*

*

*

10.

Здійснювати
обмін
інформацією між
обласним
відділенням
Фонду
соціального
захисту інвалідів,
місцевими
центрами
зайнятості,
управліннями
праці
та
соціального
захисту
населення щодо
підприємств,
яким
доведено
нормативи

2018-2022
роки

Обласне відділення
Фонду соціального
захисту
інвалідів,
обласний
центр
зайнятості,
департамент праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністраці
ї,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

8.

10
робочих
місць
для
працевлаштуван
ня
осіб
з
інвалідністю,
наявних
вакансій
та
кількості осіб з
інвалідністю, які
бажають
працевлаштувати
сь

1

2

1.

Надавати
допомогу
для
розвитку
малих
підприємств
громадських
організацій
інвалідів

2.

Сприяти
у
виділенні
приміщень
міським
та
районним
товариствам осіб
з інвалідністю,
підприєм-ствам,
заснованими
громадськими
організаціями
осіб
з
інвалідністю
Надавати
підприємствам
громадських
організацій
інвалідів пільги з
оподаткування

3.

оподатк

3

4
5
6
7
Державна підтримка професійної, трудової реабілітації
інвалідів та розвитку підприємств, заснованих
громадськими організаціями інвалідів
2018-2022
Департамент
Не
роки
праці
та потребує
соціального
фінансув
захисту
ання
населення
облдержадміністрації, обласне
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів,
обласний центр
зайнятості, райдержадміністраці
ї,
виконкоми
міських рад
2018-2022
Обласне
Не
роки
відділення фонду потребує
соціального
фінансув
захисту інвалідів, ання
райдержадміністрації,
виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад

2018-2022
роки

Обласне
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів,
обласний центр
зайнятості,
департамент праці
та
соціального
захисту
населення
облдержадмініст
рації

Не
потребує
фінансув
ання

-

-

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11
4.

Здійснювати
підтримку
громадських
організацій
інвалідів,
ветеранів
та
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

2018-2022
роки

Управління
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
райдержадміністраці
ї,
виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад

Обласний
,
районні,
міські
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіа
льних
громад

*

*

*

*

*

*

5

Щомісячно
здійснювати
виплату
грошової
допомоги
учасникам
боротьби
за
незалежність
України у ХХ
столітті
відповідно
до
Закону України
«Про правовий
статус
та
вшанування
пам’яті борців за
незалежність
України у ХХ
столітті»

2018-2022
роки

Департамент
праці
та
соціального
захисту
населення
облдержадмініст
рації, обласний
центр
по
нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат,
райдержадміністраці
ї,
виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад

Обласний
,
районні,
міські
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіа
льних
громад

*

*

*

*

*

*

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Безперешкодний доступ
1.

Здійснювати
заходи,
спрямовані
на
підтримку людей
з інвалідністю,
створення
сприятливих
умов
для
їх
інтеграції
в
суспільство,
безперешкодного
доступу
до
будинків
і
приміщень
центральних та
місцевих органів
виконавчої
влади, об’єктів
соціального,
громадського,
житлового
призначень
та
транспортної
інфраструктури

2.

Забезпечити
діяльність
при
місцевих органах
виконавчої влади
«комітетів
доступності» за

Постійно

Постійно

Департаменти,
управління
облдержадмініст
рації, райдержадміністрації,
виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад

Не
потребує
фінансув
ання

-

-

-

-

-

-

Департамент
праці
та
соціального
захисту
населення
облдержадміні-

Не
потребує
фінансув
ання

-

-

-

-

-

-

12
участі
представників
громадських
організацій осіб з
інвалідністю

страції, обласне
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів,
обласний центр
зайнятості,
громадські
організації осіб з
інвалідністю,
райдержадміністрації,
виконкоми
міських рад

3.

Установити
контроль
забезпечення
доступності осіб
з інвалідністю та
інших
маломобільних
груп населення
до
об’єктів
соціальної
та
інженернотранспортної
інфраструктури

Постійно

1
4.

2
Не
допускати
випадків
виселення
громадських
організацій
інвалідів
з
приміщень,
в
яких
вони
здійснюють
статутну
діяльність

3
Постійно

5.

Забезпечувати
виділення
спеціальних
місць
для
безкоштовного
паркування
транспортних
засобів людей з
інвалідністю
у
місцях платного
паркування
транспортних
засобів
- не
менше
10
відсотків

Постійно

Департамент
містобудування,
архітектури,
будівництва
та
житловокомунального
господарства,
управління
промисловості,
розвитку інфраструктури та
туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрції,
виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад

Не
потребує
фінансув
ання

-

-

-

-

-

-

4
Департамент
праці
та
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації, обласне
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів,
райдержадміністрації,
виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад
Райдержадміністрації,
виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад, обласне
відділення фонду
соціального
захисту інвалідів

5
Не
потребує
фінансув
ання

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

Не
потребує
фінансув
ання

-

-

-

-

-

-

13
6.

7.

загальної
кількості місць
Забезпечити
запровадження
за
умови
погодження
проектної
документації,
видачі технічних
умов, приймання
в експлуатацію
об’єктів
дорожньої
інфраструктури,
контролю
за
створенням
безпечних умов
для людей з
інвалідністю

Забезпечити
встановлення
світлофорних
об’єктів
із
звуковими
сигналами
на
пішохідних
переходах
для
забезпечення
вільного доступу
особам з вадами
зору

Постійно

2018-2022
роки

Департамент
містобудування,
архітектури,
будівництва
та
житловокомунального
господарства,
управління
промисловості,
розвитку інфраструктури та
туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністраці
ї,
виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад

Не
потребує
фінансув
ання

-

-

-

-

-

-

Райдержадміністрації,
виконкоми
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад

Районні
та міські
бюджети,
бюджети
об’єднан
их
територіа
льних
громад

*

*

*

*

*

*

* - в межах виділених асигнувань.

Розділ VІІ. Порядок використання коштів, які виділяються з обласного
бюджету в межах виконання Програми
1. Порядок використання коштів обласного бюджету для виконання
окремих заходів Програми визначає і регулює механізм використання коштів
обласного бюджету для виконання заходів до Дня захисту дітей, з нагоди
відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку, Дня ветерана, з нагоди
відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю, заходів до Дня Святого
Миколая для дітей-інвалідів, виконання заходів із забезпечення супроводу
програмного комплексу АСОПД, надання одноразової грошової допомоги
громадянам, які потрапили в скрутні життєві обставини, здійснення підтримки
громадських організацій інвалідів та ветеранів, виплати щомісячної грошової
допомоги ветеранам ОУН-УПА.
2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету, що надаються
згідно з цим Порядком, та відповідальним виконавцем є департамент праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації.

14

3.
Департамент
праці
та
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації використовує бюджетні кошти відповідно до отриманих
бюджетних призначень та затверджених асигнувань на:
1) проведення Дня Святого Миколая для підопічних дитячих будинківінтернатів системи соціального захисту населення області;
2) проведення заходів до Дня ветерана для підопічних геріатричних
пансіонатів області;
3) проведення заходів до Дня людей з інвалідністю для підопічних
психоневрологічних інтернатів області та КСРУ «Житомирське вище
професійне училище – інтернат»;
4) проведення заходів до Дня захисту дітей для підопічних дитячих
будинків – інтернатів;
5) у рамках виконання заходів із забезпечення супроводу програмного
комплексу АСОПД, легалізацію комп’ютерних програм на супровід
програмного комплексу «Наш Дім» (система автоматизації місцевих служб
житлових субсидій).
4. Надання одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили в
скрутні життєві обставини, здійснюється відповідно до Положень про надання
одноразової грошової допомоги громадянам та про комісію з надання
одноразової допомоги, затверджених розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 13.04.2009 № 117 (зі змінами та доповненнями).
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів
здійснюється в установленому законодавством порядку.
6. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються
в установленому законодавством порядку.
7. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням, здійснюються в установленому законодавством
порядку.
8. Головним розпорядником коштів обласного бюджету та
відповідальним виконавцем у частині здійснення підтримки громадських
організацій інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, є управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
9. Для визначення обсягів фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, створюється комісія з розгляду звернень
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громадських організацій інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо надання фінансової підтримки,
персональний
склад
якої
затверджується
розпорядженням
голови
облдержадміністрації.
10. До звернення щодо надання фінансової підтримки громадські
організації інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, додають: копію статуту (положення) громадської
організації, копію свідоцтва про реєстрацію громадської організації, копії
податкових звітів громадської організації за останні два роки, копію звіту про
діяльність громадської організації за формами державної статистичної
звітності, копії звітів про використання бюджетних коштів за попередні два
роки (у разі їх отримання громадською організацією), довідку про відсутність
простроченої заборгованості за наданими банками кредитами, довідку про
наявність матеріально-технічного забезпечення громадської організації (у разі
наявності) та інформацію про приміщення (у разі наявності), яке
використовується для діяльності громадської організації (балансоутримувач
приміщення, юридична та фактична адреса, кількість квадратних метрів
приміщення, яке використовується), календарний план заходів громадської
організації, розрахунки та обґрунтування за напрямами використання
бюджетних коштів у розрізі напрямів.
11. Обсяг фінансової підтримки з обласного бюджету, що виділяється
громадським організаціям інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається з урахуванням:
відповідності запланованих заходів громадської організації пріоритетам
державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів та
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
актуальності та соціальної спрямованості заходів громадської організації;
співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснення
(виконання) громадською організацією заходів;
результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів;
детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом
використання бюджетних коштів, поданих громадською організацією;
наявності матеріально-технічного
діяльності громадської організації.

та

методичного

забезпечення

12. Розподіл коштів обласного бюджету здійснюється управлінням
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
згідно з рішенням комісії з розгляду звернень громадських організацій
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інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та на підставі наказу управління.
13. Бюджетні кошти спрямовуються на:
здійснення заходів з реалізації завдань, визначених статутом
(положенням) громадської організації згідно з календарним планом заходів
громадських організацій та детальними розрахунками і обґрунтуваннями за
кожним напрямом цільового використання бюджетних коштів, поданих
громадською організацією
управлінню інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;
оплату для проведення заходів, що здійснюються громадською
організацією, передбачених статутом (положенням), календарним планом
заходів, детальними розрахунками щодо кожного заходу, укладеними
договорами, згідно з рішенням комісії з розгляду звернень громадських
організацій інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
оплату комунальних послуг, послуг з поштового зв’язку
електрозв’язку, послуг з поточного ремонту інвентарю та обладнання;

та

оплату канцелярських товарів та інших видів товарів, робіт та послуг.
14. Фінансування громадських організацій інвалідів, ветеранів та
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється
згідно з протоколом засідання комісії з розгляду звернень громадських
організацій інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
15. Громадські організації інвалідів, ветеранів та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, використовують виділені
їм кошти відповідно до укладених договорів та планів використання
бюджетних коштів, з урахуванням вимог цільового використання коштів.
16. Фінансова підтримка з обласного бюджету надається лише обласним
громадським організаціям інвалідів, ветеранів та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
17. Грошова допомога ветеранам ОУН-УПА надається щомісячно
відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті
борців за незалежність України у ХХ столітті».
18. Виплата грошової допомоги проводиться за умови наявності
затверджених в обласному бюджеті призначень на зазначену мету у
відповідному році та наявності затверджених асигнувань.

17

19. Виплата грошової допомоги здійснюється обласним центром по
нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на підставі списків ветеранів
ОУН-УПА, які мають право на отримання допомоги, які щомісячно подаються
департаментом праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
Розділ VІІІ. Система управління та контролю за ходом виконання
Програми
Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює
департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
Інформацію про виконання Програми направляти департаменту праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації щорічно до 1 лютого,
включно до 2022 року.
Узагальнену інформацію подавати обласній раді щорічно до 20 лютого,
включно до 2022 року.
Перший заступник
голови обласної ради

С.М. Крамаренко

