
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  15 грудня   2020 року                                                                                      № 36 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження Програми соціального 

захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 

роки 

 

           Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закону України «Про державні цільові програми», Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про основні засади 

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

України «Про охорону дитинства», Державної цільової програми «Національний план дій 

з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю», Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою здійснення заходів, спрямованих на 

посилення соціального захисту  про ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, людей 

похилого віку, задоволення їх життєвих потреб та повсякденних запитів, надання 

соціальної підтримки та матеріальної допомоги та інших малозабезпечених категорій 

населення, міська рада  

  

ВИРІШИЛА:   

 

1. Затвердити Програму соціального захисту малозабезпечених верств населення  

Маловисківської міської  територіальної громади на 2021-2023 роки  (додається). 

2. Затвердити Положення про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим 

верствам населення (додається). 

3. Визнати таким, що втратило чинність з 1 січня 2021 року рішення 

Маловисківської міської ради від 30 квітня 2020 року № 2238 «Про внесення змін до 

Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва і на постійну комісію  з гуманітарних питань. 
 

 

 

Секретар ради                                                                                             Л.ПОСТОЛЮК 

 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО»  

Рішення міської ради  

від 15 грудня 2020 року №36 

Секретар ради  Л.ПОСТОЛЮК 

__________________________ 

 

ПРОГРАМА  

соціального захисту малозабезпечених верств населення 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1.Назва Програми Програма соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки 

2.Ініціатор розроблення 

Програми  

 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради. 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Розпорядження міського голови  

4.Головний розробник 

Програми 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

5. Співрозробники Програми   -  

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

7. Співвиконавці Програми Виконавчий комітет Маловисківської міської ради. 

8. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

9. Мета Програми Метою Програми є поліпшення якості життя вразливих груп 

населення, забезпечення державних гарантій та 

впровадження нових механізмів посилення адресності 

надання допомоги та підтримки ветеранів війни, соціального 

захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

надання допомоги окремим категоріям громадян, сім’ям, які 

цього потребують. 

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

в тому числі: 

-коштів сільського 

(селищного, 

міського)бюджету 

-коштів державного бюджету 

 

 

5003,03 тис. грн. 

5003,03 тис. грн. 

- 



-кошти позабюджетних 

джерел 

- 

11. Очікувані результати 

виконання 

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – 

покращення добробуту та якості життя мешканців громади.  

 

12. Ключові показники 

ефективності 

Забезпечення адресності та підтримки малозабезпечених 

верств населення. 

 

2.  Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма. 

Соціально-економічна ситуація сьогодення є нестабільною, внаслідок чого все 

більша кількість осіб з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів опиняється не тільки за межею 

малозабезпеченості, але й за межею виживання. Це зумовлює доцільність надання 

додаткової фінансової, адресної допомоги та підтримки малозабезпеченим громадянам, в 

тому числі на жінкам, які знаходяться в несприятливих умовах, таких як жінки-ВПО, 

жінки в сільській місцевості, малозабезпечені жінки з дітьми, жінки похилого віку і жінки 

з інвалідністю тощо.  

Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти 

харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали 

причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців громади, наслідки 

яких вони не можуть подолати самостійно. Багатодітні сім’ї мають найвищі ризики 

бідності в Україні. Бідність у малодітних сім’ях викликана низькими стандартами оплати 

праці та неспроможністю батьків, особливо у молодшому працездатному віці, утримувати 

дітей. В Україні спостерігається тенденція до збільшення масштабів бідності зі 

зменшенням розміру населеного пункту. Надвисокі рівні бідності у сільській місцевості 

пояснюються вкрай обмеженим доступом сільських мешканців до інфраструктурних 

об’єктів, медичних, соціальних та освітніх послуг.  

На території Маловисківської ОТГ станом на 1 вересня 2019 року проживає 11 осіб з 

інвалідністю по зору І групи, 1 учасник бойових дій ВВВ, 3 особи з інвалідністю 

внаслідок війни, 25 осіб з інвалідністю І групи, які пересуваються за допомогою 

інвалідних візків та багато інших осіб пільгових категорій. 

Також на території Маловисківської ОТГ зареєстровано 10 громадських організацій 

соціального спрямування.  

Важливою проблемою, також є забезпечення пільг на батьківську плату, на плату за 

навчання в школі мистецтв та харчування дітей в школах та ДНЗ. 

 

3.  Визначення мети Програми. 

Конституція України гарантує соціальний захист та гідний рівень життя кожному 

громадянину України, незалежно від віку, статі, місця проживання. Соціальний захист 

незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня 

бідності та покращення життя, матеріальних умов малозабезпечених сімей, одиноких 

громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці та ін.. 

Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти ті пріоритетні 

напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та 

підтримувати життєдіяльність соціально вразливих верств населення територіальної 
громади. 

   Метою Програми є поліпшення якості життя вразливих груп населення, у тому 

числі жінок і чоловіків з інвалідністю, похилого віку, малозабезпечених, забезпечення 

державних гарантій та впровадження нових механізмів посилення адресності надання 

допомоги та підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з інвалідністю, надання 

допомоги окремим категоріям громадян, сім’ям, які цього потребують. 

 



4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми показники 

результативності. 

Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти ті пріоритетні 

напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та 

підтримувати життєдіяльність найбільш соціально вразливих мешканців громади. 

Виконання заходів Програми (додаток 2) забезпечить вирішення однієї із 

найгостріших проблем соціально-економічного характеру – зниження рівня бідності, 

шляхом поглиблення адресності та забезпечення матеріальної підтримки 

малозабезпечених громадян, ветеранів Великої Вітчизняної війни, осіб, які втратили 

працездатність, сімей з дітьми, пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Головними завданнями Програми у 2021-2023 роках буде: 

 надання матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни з 

нагоди Дня Перемоги; 

 надання матеріальної допомоги громадянам до Міжнародного дня осіб 

похилого віку та Міжнародного дня осіб з інвалідністю; 

 надання фінансової підтримки особам з інвалідністю по зору на оплату 

житлово-комунальних послуг; 

 надання особам з обмеженими фізичними можливостями послуг з доступу до 

телефонного зв’язку, глобальної інформаційної системи Інтернет на 

пільгових засадах; 

Передбачені заходи, що спрямовані на піклування про здоров’я, довголіття та 

добробут людей похилого віку та осіб з інвалідністю, а саме організація урочистостей та 

концертів з нагоди відзначення Міжнародного дня осіб похилого віку. 

Заходами Програми передбачено фінансування громадських організацій соціального 

спрямування шляхом надання підтримки для проведення заходів соціального спрямування 

на підставі їхнього клопотання. 

Передбачити відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на 

абонентську плату за користування телефоном окремих пільгових категорій громадян, які 

мешкають на території Маловисківської  територіальної громади. Відповідно до подання 

управління соціального захисту населення передбачити субвенцію з міського до 

районного бюджету. 

Виділити кошти з місцевого бюджету для компенсаційних витрат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян, які мешкають на території Маловисківської 

міської територіальної громади, залізничним транспортом ВП “Шевченківська дирекція 

залізничних перевезень”. Відповідно до подання управління соціального захисту 

населення передбачити субвенцію з міського до районного бюджету. 

Передбачити одним із заходів програми надання пільг на батьківську плату в ДНЗ, 

на плату за навчання в школі мистецтв та пільг на харчування в школах пільговим 

категоріям громадян.  

Встановити 100% пільгу на оплату харчування в закладах освіти для:  

- учнів 1-4 класів закладів освіти; 

- учням із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування; 

- дітям осіб,які мають посвідчення учасника бойових дій та безпосередньо брали 

участь в АТО (ООС),зникли безвісти, потрапили в полон чи отримали інвалідність під час 

участі в АТО (ООС), діти померлих учасників АТО (ООС).; 

- дітям із сімей переселенців із зони АТО (ООС); 

- вихованцям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов’язків. 



- вихованці закладів дошкільної освіти, у сім’ї яких сукупний дохід на кожного члена 

за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), а також вихованці закладів дошкільної освіти із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям». 

- вихованці закладів дошкільної освіти та учні закладів середньої освіти, які 

потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

Встановити знижку щодо плати для батьків за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти у розмірі 50 % сім’ям, які мають трьох і більше дітей. 

Встановити 100%  знижку за навчання в школі мистецтв для:  

         - учням із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування; 

- дітям осіб, які мають посвідчення учасника бойових дій та безпосередньо брали 

участь в АТО (ООС),зникли безвісти, потрапили в полон чи отримали інвалідність під час 

участі в АТО (ООС), діти померлих учасників АТО (ООС).; 

- діти з інвалідністю; 

- дітям з багатодітних сімей; 

- дітям, які втратили годувальника. 

Громадян, які потребують підтримки  в період карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 забезпечити продуктами харчування. 

 

5.Проведення оцінки соціально – гендерного впливу заходів Програми 

На території Маловисківської міської територіальної громади всього проживають 

13 354 особи (в т.ч. 7657 осіб зайнятого населення та 3745 осіб пенсійного віку) з них 5954 

чоловіків і 7400 жінок: 

1. Особи з інвалідністю по зору – 76 осіб.  

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 29 осіб, чоловіки – 47 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 5 осіб 

                       з  18 до 35 років  - 10 осіб 

                       з 35 до 50 років – 18 осіб 

                       з 50 років  і старше  - 43 особи. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 70 осіб, 

                                           в сільській місцевості проживають – 6 осіб. 

 

2. Особи з інвалідністю внаслідок ВВВ – 1 особа. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 0 осіб, чоловіки – 1 особа 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до90 років  - 0 осіб 

                       з 90 років і старше  - 1 особа. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 1 особа, 

                                           в сільській місцевості проживають – 0 осіб 

                

3. Учасники бойових дій ВВВ – 3 особи. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 0 осіб, чоловіки –3 особи 

 



- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до90 років  - 2 особи 

                       з 90 років і старше  - 1 особа. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 1 особа, 

                                           в сільській місцевості проживають – 2 особи 

 

4. Учасники ВВВ – 93особи. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 73 особи, чоловіки – 20 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до 50 років  - 0 осіб 

                       з 50 до 80 років – 0 осіб 

                       з 80 років і старше  - 93 особа. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 83 особи, 

                                           в сільській місцевості проживають – 10 осіб 

 

5. Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів ВВВ – 24 особи. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 24 особи, чоловіки – 0 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до 50 років  - 0 осіб 

                       з 50 до 80 років – 4 особи 

                       з 80 років і старше  - 20 осіб. 

 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 22 особи, 

                                           в сільській місцевості проживають – 2 особи. 

 

6. Особи з інвалідністю І групи, які пересуваються за допомогою інвалідних візків – 

25 осіб. 

- За статтю: жінки – 5 осіб, чоловіки – 20 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до 35 років  - 7 осіб 

                       з 35 до 50 років – 2 особи 

                       з 50 років  і старше  - 16 осіб. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 21 особа, 

                                           в сільській місцевості проживають – 4 особи. 

 

 

Статистичні дані зазначенні з наявної інформації та потребують постійного уточнення і 

оновлення. 

 

6. Очікуваний результат виконання Програми 

Основним завданням Програми є надання всебічної соціальної допомоги найбільш 

вразливим верствам населення та покращення якості їхнього життя. Виконання визначених 

даною Програмою заходів сприятиме вирішенню соціально-побутових проблем. 

 

7. Обсяги та джерела фінансування програми 

Фінансування заходів здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок 

коштів Маловисківської міської  територіальної громади, а також коштів благодійних 



організацій та інших джерел не заборонених законодавством України. Ресурсне 

забезпечення програми викладено в додатку 4. 

 

8. Строки та етапи виконання програми. 

Термін реалізації Програми з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року 

 

9. Контроль за виконанням Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Маловисківською міською радою 

та постійною комісією міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 15 грудня 2020 року № 36 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 

  1. Положення про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 

населення (далі Положення) визначає механізм та порядок вирішення питання щодо 

надання матеріальної допомоги Ветеранам Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги , 

матеріальної допомоги до Міжнародного дня осіб похилого віку громадянам, яким 

виповнилось 80 років і більше, матеріальної допомоги особам з інвалідністю різних груп до 

Міжнародного дня  осіб з інвалідністю, щомісячної стипендії особам з інвалідністю 

внаслідок війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше, 

щоквартальної допомогу особам з інвалідністю по зору І-ої  групи з оплати за користування 

житлово-комунальними послугами та ін. 

2. Матеріальна допомога надається рішенням виконавчого комітету міської ради. 

          3.Допомога надається громадянам, які зареєстровані та проживають постійно на 

території ОТГ. 

4. Матеріальна допомога виплачується громадянам в межах видатків міського 

бюджету на поточний  рік  згідно з помісячним розписом та внесеними змінами до 

бюджету міської ради.  

5. Громадянам надаються такі види  та розміри Допомоги: 

5.1 Матеріальна допомога Ветеранам Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги в 

розмірі 1000,00 грн. кожному.  

5.2  Матеріальна допомога до Міжнародного дня осіб похилого віку громадянам, 

яким виповнилось 80 років і більше по 200,00 грн. кожному 

5.3 Матеріальна допомога особам з інвалідністю різних груп до Міжнародного дня  

осіб з інвалідністю по 300,00 грн. кожному 

5.4 Щомісячна стипендія особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам 

бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше по 300,00 грн. кожному 

 5.5 Щоквартальна допомога особам з інвалідністю по зору І-ої         групи з оплати 

за користування житлово-комунальними послугами по 300,00 грн. кожному 

 5.6 Матеріальна допомога на оплату користування послуг телефонного зв’язку, 

глобальної інформаційної системи Інтернет на пільгових засадах особам з інвалідністю І 

групи, які пересуваються на інвалідних візках щомісячно по 100,00 грн. кожному 

6. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено: 

- якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи приховано відомості 

про матеріальний стан сім'ї, які вплинули або можуть вплинути на рішення про надання 

матеріальної допомоги; 

- при відмові в наданні необхідних довідок. 

7. З питання надання матеріальної допомоги громадянин звертається з особистою 

заявою на ім'я Маловисківського міського голови 

Заява громадянина має бути оформлена відповідно до вимог статті 5 Закону України 

«Про звернення громадян». 

8. До заяви заявник повинен додати такі документи: 

- копія паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про реєстрацію місця 

проживання); 

- згода на обробку та використання персональних даних ; 

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

- копія посвідчення, яке підтверджує статус пільговика 

- копія довідки МСЕК (висновку ЛЛК) 



- номер рахунку, на який перераховуватиметься матеріальна допомога. 

У випадку звернення матері ( батько або опікун) додатково додається: 

 – копія свідоцтва про народження (для виплати матеріальної допомоги на дитину); 

 - копія паспорта підопічного (вразі виплати допомоги на недієздатну особу) ; 

 - копія реєстраційного номера облікової картки платника податків дитини, 

підопічного (за наявності); 

 - копія рішення про призначення опікуна (для виплати матеріальної допомоги 

опікуну) 

- копія рішення суду про визнання особи не дієздатною (за наявності);  

       - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для виплати 

допомоги внутрішньо переміщеній особі з зони АТО (ООС) або АР Крим) 

       - копія договору про підключення до мережі Інтернет (для громадян зазначених в п. 

5.6); 

     - довідка про склад сім’ї (для громадян зазначених в п. 5.6 в разі заключення договору 

про користування мережею Інтернет на члена сім’ї). 

9. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги 

9.1 Працівники відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради здійснюють перевірку та комплектацію 

повного пакету документів для  отримання громадянами допомоги відповідно до цього 

Положення.  

9.2. Відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради готується проект рішення і передається керуючому 

справами виконавчого комітету міської ради для затвердження виконавчим комітетом. 

У разі прийняття рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 

спеціалісти загального відділу виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

повідомляють заявника письмово або у телефонному режимі про результати розгляду 

заяви. 

9.3. Після прийняття рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради готуються списки для оплати матеріальної допомоги і 

передаються до відділу фінансів та бухгалтерського обліку  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

9.4. Виплату матеріальної допомоги відповідно до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради здійснює відділ фінансів та бухгалтерського обліку  

виконавчого комітету Маловисківської міської ради шляхом перерахування коштів на 

банківський рахунок заявника. 

9.5. Міським бюджетом передбачаються планові асигнування на поточний 

бюджетний період на підставі обґрунтованих розрахунків, наданих у бюджетному запиті 

відповідним відділом бюджетних коштів, у межах наявного фінансового ресурсу. 

Якщо запланований у поточному році резерв асигнувань вичерпано, начальник 

відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради готує доповідну записку на ім’я міського голови про 

виділення додаткових коштів. 

 

                  

 

 

Секретар ради                                                                                               Л. ПОСТОЛЮК                   

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 15 грудня 2020 року № 36 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

№ 
з/п 

Назва 

показника 

Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 
2021   рік 2022 рік 2023   рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

І. Показники затрат 
 

1 

Обсяг витрат 

на матеріальну 

допомогу 

малозабезпече

них верств 

населення 

Тис. грн. 467,59  467,59 561,36 664,08 - - 

2 

 Обсяг витрат 

на заходи. 

 Тис. грн. 30,00 30,00 30,00 30,00 - - 

 

II Показники продукту 

 

1 

 Кількість 

громадян на 

отримання 

матеріальної 

допомоги 

малозабезпече

них верств 

населення 

Осіб (у т.ч. 

жінок і 

чоловіків) 

1462 1462 1678 1898 - - 

2 

 Кількість 

проведених 

заходів  

заходів 3 3 3 3 - - 

 III. Показники ефективності  

1 

Середній 

розмір 

допомоги на 

одну особу 

Тис. грн. 0,32 0,32 0,33 0,35  

- 

 

- 

2 

 Середній 

розмір витрат 

на один захід 

Тис. грн. 10,00 10,00 10,00 10,00 - - 



         

 IV Показники якості  

1 

 Питома вага 

відшкодованої 

матеріальної 

допомоги 

малозабезпече

ним верствам 

населення 

 

% 

 

100 

  

100 

 

100 

 

100 

- - 

2 

 Питома вага 

відшкодування 

за заходи до 

нарахувань. 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

- - 

 

 

 

Секретар ради                                                                                           Л. ПОСТОЛЮК                   
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 15 грудня 2020 року № 36 
 

 

Ресурсне забезпечення Програми   

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

2021 – 2023 роки Всього               

витрат на 

виконання 

Програми 

2021 рік 2022 рік 2023  рік 

1 2 3 4 7 

Обсяг ресурсів, 

всього, 

у тому числі: 

1347,59 тис. грн. 1661,36 тис. грн.     1994,08 тис. грн 5003,03 тис. грн. 

державний бюджет 

- - - - 

міський  бюджет 1347,59 тис. грн. 1661,36 тис. грн.     1994,08 тис. грн 5003,03 тис. грн. 

кошти небюджетних 

джерел 

- - - - 

 
 

 

 

Секретар ради                                                                                               Л. ПОСТОЛЮК                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


