
ПРОЕКТ 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________________ СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    «____» серпня  2022 року          м. Мала Виска                           № ____ 
 

 

Про затвердження Програми 

підтримки діяльності управління  

соціального захисту населення  

Новоукраїнської  районної  

державної адміністрації 

 

 

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

Закону України “Про державні цільові програми” та на виконання листа управління 

соціального захисту населення Новоукраїнської районної державної адміністрації від 10 

травня 2022 року № 641/01-09,  Маловисківська міська рада  

  

ВИРІШИЛА:   

 

1.Затвердити  Програму підтримки діяльності управління соціального захисту 

населення Новоукраїнської  районної державної адміністрації (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Маловисківської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва і на постійну комісію  

з гуманітарних питань. 
 

 

 

Міський голова                                                                   Юрій ГУЛЬДАС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Маловисківської міської ради 

від                    2022 року №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

 підтримки діяльності управління соціального захисту 

населення Новоукраїнської  районної державної 

адміністрації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Мала Виска 

2022 рік 



Додаток 1     

до Програми підтримки  

діяльності управління  

соціального захисту 

 населення Новоукраїнської  

 районної державної  

адміністрації 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1.Назва Програми Програма підтримки діяльності управління соціального 

захисту населення Новоукраїнської  районної державної 

адміністрації 

2.Ініціатор розроблення 

Програми  

 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я Маловисківської міської ради. 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Розпорядження міського голови №       від 

4.Головний розробник 

Програми 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я Маловисківської міської ради 

5. Співрозробники Програми   -  

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління соціального захисту населення Новоукраїнської 

РДА 

7. Співвиконавці Програми - 

8. Термін реалізації Програми 2022 рік 

9. Мета Програми Метою Програми є поліпшення якості надання 

адміністративних та управлінських послуг мешканцям 

Маловисківської міської територіальної громади. 

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

в тому числі: 

-коштів сільського 

(селищного, 

міського)бюджету 

-коштів державного бюджету 

-кошти позабюджетних 

джерел 

 

 

5,00 тис. грн. 

5,00 тис. грн. 

- 

- 

11. Очікувані результати 

виконання 

Отримання якісних та своєчасних адміністративних послуг 

жителями Маловисківської міської територіальної громади 

 

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

На сьогодні в Україні тривають реформи, якими передбачено, зокрема, 

впровадження та застосування нового механізму взаємодії між державними органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також створення і максимальне 



наближення до безпосереднього споживача мережі публічних послуг у різних сферах. 

Відповідальність за створення умов для реалізації державної соціальної політики на 

території району у сфері соціального захисту населення покладається на місцеві органи 

виконавчої влади, зокрема, на управління соціального захисту населення Новоукраїнської 

районної державної адміністрації (далі – Управління). 

Основними завданнями управління є реалізація державної соціальної політики у 

сфері соціального захисту населення на території району та забезпечення реалізації 

державної політики з питань соціального захисту населення, призначення та виплата 

соціальної допомоги, пільг тощо. 

Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Враховуючи 

недостатність коштів державного бюджету на утримання управління, зокрема, на оплату 

електроенергії, послуг з охорони приміщень та інших послуг, у зв’язку з чим і зумовлено 

необхідність прийняття та виконання Програми підтримки діяльності управління 

соціального захисту населення Новоукраїнської районної державної адміністрації (далі – 

Програма). 

 

3.  Визначення мети Програми. 

Програма розроблена з метою поліпшення якості надання адміністративних та 

управлінських послуг громадянам, забезпечення ефективної діяльності управління щодо 

виконання державної політики у сфері соціального захисту соціально незахищених верств 

населення району. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми показники 

результативності. 

Допомога управлінню соціального захисту населення Новоукраїнської районної 

державної адміністрації забезпечить безперебійну роботу управління, що в свою чергу 

призведе до якісного та вчасного надання адміністративних послуг жителям 

Маловисківської міської територіальної громади.   

 

5. Очікуваний результат виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити стабільну роботу управління соціального захисту населення 

Новоукраїнської районної державної адміністрації; 

 - забезпечити своєчасне та якісне виконання працівниками управління своїх 

посадових обов’язків; 

 - забезпечити оперативне вирішення питань, з якими звертаються жителі громади; 

 - забезпечити своєчасність надання послуг та зняття соціальної напруги в громаді. 

 

6. Обсяги та джерела фінансування програми 

Фінансування заходів здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок 

коштів Маловисківської міської ради, а також коштів благодійних організацій та інших 

джерел не заборонених законодавством України. Фінансування проводиться в межах 

наявного фінансового ресурсу як субвенція державному бюджету.  

Фінансування видатків здійснюватиметься через головного розпорядника коштів – 

управління соціального захисту населення Новоукраїнської райдержадміністрації.  

Ресурсне забезпечення програми викладено в додатку 2. 

 
 

7. Строки та етапи виконання програми. 

Термін реалізації Програми 2022 рік. 

 

 



8. Контроль за виконанням Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Маловисківською міською радою 

та постійною комісією Маловисківської міської ради з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

та постійною комісію  з гуманітарних питань. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                               Леся ПОСТОЛЮК                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Додаток 2     

до Програми підтримки  

діяльності управління  

соціального захисту 

 населення Новоукраїнської  

 районної державної адміністрації 

 

Ресурсне забезпечення Програми   

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

2022 рік 
Всього               

витрат на 

виконання 

Програми 
2022 рік 

1 3 7 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 

 

5,00 тис. грн. 

5,00 тис. грн. 

державний бюджет 
- - 

міський  бюджет 5,00 тис. грн. 5,00 тис. грн. 

кошти небюджетних 

джерел 

- - 

     

 

    

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК     
 


