
                                                                                                                                               
                                                                                                          

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня 2020 року                                                                      № 3302

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 17 січня 2017 року № 760
“Про затвердження Програми соціального 
захисту та соціальної підтримки окремих 
категорій населення міста на 2017-2022 роки” 

Керуючись  статтями  46,  140,  143  Конституції  України,  пунктом  22
частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій населення міста на 2017-2019 роки” (з урахуванням змін,  внесених
рішеннями  Міської  ради  міста  Кропивницького  від  15  лютого
2018  року  №  1402,  від  31  січня  2019  року  №  2301,  від  18  грудня
2019  року  №  3058),  а  саме  Заходи  щодо  реалізації  Програми  соціального
захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-
2022 роки викласти у новій редакції згідно з додатком.

Міський голова                                                                    Андрій РАЙКОВИЧ

Тетяна Яніцька 35 83 99



                                                                                                        

                                                                      Додаток 
                      до рішення Міської ради міста Кропивницького

            26 травня 2020 року  № 3302

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки

окремих категорій населення міста на 2017 - 2022 роки
(нова редакція)

№
 з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавці Фінансове забезпечення, тис. грн Результат впровадження

Бюджет міста
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Надання  одноразової
адресної  грошової
допомоги  мешканцям
міста,  які  опинилися  у
складних  життєвих
обставинах:

за  зверненнями  депутатів
Міської  ради  міста
Кропивницького

за  пропозиціями  міського
голови,  секретаря  міської
ради, заступників міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

2017-2022 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку 

5785,4

3990,0

1795,4

8103,2

5313,8

2789,4

7296,2

5178,74

2117,46

7200,0

5040,0 

2160,0

7610,4

5327,28

2283,12

8013,75

5609,63

2404,12

Поліпшення  матеріального
стану  мешканців  міста,  які
опинилися  у   складних
життєвих обставинах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Забезпечення мешканців 

міста засобами приймання 
сигналів 
цифрового 
телерадіомовлення

2019 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку 

- - 53,71 - - - Забезпечення  одиноких
мешканців  міста  засобами
приймання сигналів цифрового
телерадіомовлення

3 Виплата  пансіонів
Почесним  громадянам
міста

2017-2022 Відділ 
бухгалтерського 
обліку 

151,2 159,6 475,72 481,75 509,21 536,2 Забезпечення виплат довічного
пансіону  Почесним
громадянам  міста,  відповідно
до  Положення про присвоєння
звання “Почесний громадянин
міста  Кропивницького”,
затвердженого  рішенням
Міської  ради  міста
Кропивницького  від 22 червня
2018 року № 1732

4 Грошові  виплати  на
відшкодування  витрат  на
поховання  окремих
категорій  громадян  міста,
виготовлення  пам'ятників,
придбання  квіткової
продукції

Надання  одноразової
грошової  допомоги  на
поховання  Почесних
громадян міста,  придбання
квіткової продукції 

2017-2022 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку

15,6

15,0

0,6

-

17,5  

16,0 

1,5

-

-

25,04

-

-

-

48,55

42,55

6,0

-

51,27

44,93

6,34

-

53,99

47,31

6,68

Відшкодування  витрат  для
проведення  поховання
Почесних  громадян  міста,
відповідно  до  Положення  про
присвоєння  звання  “Почесний
громадянин  міста
Кропивницького”,
затвердженого  рішенням
Міської  ради  міста
Кропивницького  від
22  червня  2018  року
№ 1732
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Грошові  виплати

громадянам,  яким
виповнилося  100  і  більше
років,  придбання
подарунків, листівок, 
квіткової продукції

2017-2022 Управління
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку

30,1

10,0

16,0

0,1

4,0

35,2 

20,0 

10,0

0,2

5,0

23,1

10,0

10,0

0,1

3,0

79,44

48,0

24,0

0,24

7,2

84,0

50,74

25,37

0,25

7,6

88,45

53,46

26,72

0,27

8,0

Вшанування  людей,  яким
виповнилося  100  та  більше
років,  до  дня  народження  та
Міжнародного  дня  людей
похилого віку 

6 Надання грошової допомоги
вдовам  померлих
чорнобильців  та
ліквідаторам  наслідків
аварії  на  Чорнобильській
АЕС, придбання листівок та
квіткової  продукції,  послуг
з проведення заходів

2017-2022 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку

422,7

407,0

1,9

13,8

644,9 

621,0 

2,0

12,9

9,0

597,15

577,0

6,0

14,15

663,03

643,0

6,03

14,0

658,54

637,37

6,37

14,8

693,44

671,15

6,7

15,59

Вшанування  учасників
ліквідації  аварії  на
Чорнобильській  АЕС  та
пам’яті  померлих  учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС

7 Надання грошової допомоги
політичним  в’язням  та
репресованим,  придбання
листівок,  квіткової
продукції

2017-2022 Управління
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку

16,7

13,8

2,9

22,1 

18,0 

0,1

4,0

15,08

11,0

0,18

3,9

41,26

36,0

0,18

5,08

43,61

38,05

0,19

5,37

45,92

40,07

0,2

5,65

Вшанування  реабілітованих
осіб з нагоди Дня пам'яті жертв
політичних репресій

8 Надання грошової допомоги
особам  з  інвалідністю  до
Міжнародного  дня  осіб  з
інвалідністю, Міжнародного
дня  глухих,  Міжнародного
дня  сліпих,  придбання
листівок  та  квіткової
продукції,      послуг      з
проведення заходів

2017-2022 Управління
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку

144,9

118,0

1,0

8,9

17,0

231,0

216,0

1,7

4,3

9,0

149,45

140,0

2,15

7,3

-

184,7

170,0

2,1

12,6

-

237,51

221,97

2,22

13,32

-

250,10

233,73

2,34

14,03

-

Поліпшення  матеріального
стану осіб з інвалідністю 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Звільнення  на  50  %
від  оплати  за  користування
житлово–комунальними
послугами  осіб  з
інвалідністю 1 і 2  груп по
зору

2017-2022 Головне
управління
житлово–
комунального
господарства 

147,0 156,3 160,0 - - - Поліпшення  матеріального
стану сімей осіб з інвалідністю
1  і  2   груп  по  зору  шляхом
часткового  звільнення   від
оплати  за  спожиті  житлово–
комунальні послуги 

10 Звільнення  на  50  %  від
оплати  за  користування
житлово-комунальними
послугами  членів  сімей
військовослужбовців,  що
загинули  в  Республіці
Афганістан

2017-2022 Головне
управління
житлово–
комунального
господарства 

23,0 13,7 18,5 - - - Поліпшення  матеріального
стану  сімей
військовослужбовців,  які
загинули  в  Республіці
Афганістан,  шляхом
звільнення  від  оплати  за
спожиті  житлово-комунальні
послуги

11 Звільнення  на  50  %  від
абонентської  плати  за
користування  телефонами
осіб  з  інвалідністю  1  і  2
груп по зору

2017-2022 Управління
розвитку
транспорту  та
зв’язку 

32,1 34,1 32,5 39,86 42,13 44,36 Поліпшення  матеріального
стану сімей осіб з інвалідністю
1  і  2  груп  по  зору  шляхом
часткового  звільнення  від
оплати  за  користування
телефонами

12 Надання  фінансової
підтримки  громадським
об’єднанням

2017-2022 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку

300,0 355,0 296,59 320,0 338,24 356,17 Забезпечення  виконання
законів  України  “Про  статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального  захисту”,  “Про
основи соціальної захищеності
осіб з інвалідністю в Україні”,
Постанови Кабінету  Міністрів
України  “Деякі  питання
надання фінансової  підтримки
громадським  об’єднанням
ветеранів”  від  14  лютого
2018 року № 156  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 Надання грошової допомоги
до свят ветеранам війни та
праці,     придбання
листівок,  квіткової
продукції, подарунків

2017-2022 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку

695,4

643,0

5,9

36,5

10,0

666,0

621,5 

8,0

36,5

436,0

362,0

5,42

68,58

504,6

420,0

4,56

79,04

1,0

918,12

750,47

4,83

83,55

79,27

966,79

790,25

5,09

87,98

83,47

Забезпечення  вшанування
ветеранів  війни  та  праці
відповідно до  законів України
“Про  статус  ветеранів  війни,
гарантії  їх  соціального
захисту”,  “Про  увічнення
перемоги  над  нацизмом  у
Другій  світовій  війні  1939-
1945  років”,  забезпечення
проведення  заходів  з  нагоди
Дня  визволення  міста  від
фашистських загарбників, Дня
вшанування учасників бойових
дій на території інших держав,
Дня Перемоги над нацизмом у
Другій  світовій  війні,  Дня
скорботи,  Дня  партизанської
слави,  Дня  ветерана,  Дня
визволення  України  від
фашистських загарбників

14 Забезпечення  перевезення
учасників  вокального
самодіяльного  колективу
“Калинонька”
територіального  центру
соціального обслуговування
(надання  соціальних
послуг)  Подільського
району  міста
Кропивницького  для  участі
у Всеукраїнському конкурсі
хорового  співу  “З  любов’ю
до життя”

2019 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

- - 7,5 - - - Розвиток  української  пісенної
творчості  та  підтримка
народних  вокальних
колективів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 Надання  пільг  окремим
категоріям громадян: 
компенсація  витрат  на
автомобільне  паливо,
особам,  які  мають
особливі  трудові  заслуги
перед Батьківщиною;
відшкодування  витрат  за
безплатне  перевезення
залізничним  транспортом
учасників  бойових  дій,
осіб  з  інвалідністю
внаслідок  війни  I,  II,
ІІІ  групи  та  осіб,  які
супроводжують  особу  з
інвалідністю  внаслідок
війни I групи; 
грошова  компенсація
замість  санаторно-
курортних  путівок  та
вартості  самостійного
санаторно-курортного
лікування  ветеранам
праці; 
відшкодування  вартості
проїзду  міжміським
транспортом  громадянам,
які  постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи  1  та  2
категорії

2020-2022 Всього:

Фортечна 
районна у місті 
Кропивницькому 
рада
Подільська 
районна у місті 
Кропивницькому 
рада

-

-

-

-

-

-

-

-

-

436,22

320,616

115,6

461,08

338,89

122,19

485,52

356,85

128,67

Поліпшення  матеріального
стану  наступних  категорій
громадян: 
осіб,  які  мають  особливі
трудові  заслуги  перед
Батьківщиною;  учасників
бойових  дій,  осіб  з
інвалідністю внаслідок війни
І,  ІІ,  ІІІ  групи,  ветеранів
праці,  громадян,  які
постраждали  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи
категорії 1 та 2

16 Забезпечення
соціальними  послугами
за  місцем  проживання
громадян, які не здатні 

2020-2022 Всього:

Фортечна 
районна у місті 

-

-

-

-

-

-

19 504,16

10 482,766

20 615,9

11 080,28

21 708,54

11 667,53

Здійснення  соціального
обслуговування  та  надання
соціальних  послуг
громадянам, які перебувають
у     складних 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

до  самообслуговування  у
зв’язку  з  похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Територіальними
центрами  соціального
обслуговування  (надання
соціальних  послуг) 
Подільського  та
Фортечного  районів
м. Кропивницького

Кропивницькому 
рада

Подільська 
районна у місті 
Кропивницькому 
рада

- - - 9 021,4 9 535,62 10 041,01

життєвих  обставинах  і
потребують  сторонньої
допомоги  за  місцем
проживання

17 Виплата  компенсації
фізичним  особам,  які
надають  соціальні
послуги  громадянам
похилого  віку,  особам  з
інвалідністю, хворим, які
не  здатні  до
самообслуговування  і
потребують  сторонньої
допомоги 

2020-2022 Всього:

Фортечна 
районна у місті 
Кропивницькому 
рада

Подільська 
районна у місті 
Кропивницькому 
рада

-

-

-

-

-

-

-

-

-

571,62

326,825

244,8

604,2

345,45

258,75

636,22

363,76

272,46

Забезпечення  виконання
постанови  Кабінету
Міністрів  України  від
29  квітня  2004  року №  558
“Про затвердження Порядку
призначення  і  виплати
компенсації  фізичним
особам,  які  надають
соціальні послуги”

18 Надання  допомоги  на
поховання  деяких
категорій осіб 

2020-2022 Всього:

Фортечна 
районна у місті 
Кропивницькому 
рада

Подільська 
районна у місті 
Кропивницькому 
рада

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121,96

96,759

25,2

128,9

102,27

26,63

135,73

107,69

28,04

Забезпечення  виконання
постанови  Кабінету
Міністрів  України  від
31 січня 2007 року № 99 “Про
затвердження  Порядку
надання  допомоги  на
поховання  деяких  категорій
осіб  виконавцю
волевиявлення  померлого
або  особі,  яка  зобов’язалась
поховати  померлого”,
рішення  міської  ради   від
13  липня  2007 року №   318
“Про   затвердження
розміру  допомоги  на
поховання  деяких  категорій
осіб  виконавцю
волевиявлення
померлого   або     особі,  яка
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

зобов’язалась  поховати
померлого  встановлено
розмір  допомоги   на
поховання”

19 Надання реабілітаційних
послуг  дітям  з
інвалідністю
комунальним  закладом
“Центр  комплексної
реабілітації  для  дітей  з
інвалідністю  Фортечної
районної  у  місті
Кропивницькому ради”

2020-2022 Фортечна
районна  у  місті
Кропивницькому
рада

- - - 3 726,307 3 938,71 4 147,46 Забезпечення  надання
реабілітаційних  послуг
відповідно  до  Порядку
надання  особам  з
інвалідністю  та  дітям  з
інвалідністю
реабілітаційних  послуг,
затвердженого  постановою
Кабінету  Міністрів  України
від 31 січня 2007 року № 80
(в  редакції  постанови
Кабінету  Міністрів  України
від  06  серпня  2014  року
№ 306) 

Разом 7 764,1 10  438,63 9 586,54 33 923,457 36 241,82 38 162,64

Начальник управління соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                                 Юлія ВОВК
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