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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
(загальна характеристика міської цільової програми)

міської цільової Програми      “Надання одноразової грошової допомоги  
 жителям міста  Прилуки на 2018-2020 роки”      

(назва програми)

1. Ініціатор розроблення Програми  Комісія по розгляду звернень громадян
щодо надання грошової допомоги 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа про розроблення Програми

Розпорядження  міського  голови
від  21.12.2017  №  375р  “Про
розроблення  проекту  міської  цільової
Програми   “Надання  одноразової
грошової  допомоги  жителям  міста
Прилуки на 2018-2020 роки”  

3. Розробник Програми  Громадська приймальня міської ради
4. Співрозробники Програми  Відділ  бухгалтерського  обліку  та

звітності міської ради
5. Відповідальний виконавець Програми  Виконавчий комітет міської ради
6. Головний розпорядник бюджетних 

коштів
 Виконавчий комітет міської ради

7. Учасники Програми Громадська  приймальня  міської  ради,
фінансове  управління  міської  ради,
відділ  бухгалтерського  обліку  та
звітності  міської  ради,    Комісія  по
розгляду  звернень  громадян  щодо
надання грошової допомоги

8. Термін реалізації Програми  2018 - 2020 роки

8.1. Етапи виконання Програми
(для довгострокових програм)

-

9. Перелік  бюджетів,  які  беруть  участь  у
виконанні  Програми  (для  комплексних
програм)

-

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього, у тому числі:

2450000

10.1. коштів міського бюджету 2450000
10.2. коштів інших джерел -



2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Дана Програма розроблена відповідно до  підпункту 1 пункту “а” частини
1  статті  34   Закону України “Про місцеве  самоврядування в  Україні”,  Закону
України  “Про звернення  громадян”,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
31.01.2007  №99  “Про  затвердження  Порядку  надання  допомоги  на  поховання
деяких  категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі,  яка
зобовязалася  поховати  померлого”  та  відповідних  нормативних  документів,
розроблених у міській раді.

Забезпечення  соціального  захисту  населення,  надання  матеріальної
допомоги  жителям  міста,  які  потрапили  у  скрутний  матеріальний  стан,
передбачено Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Ситуація  в  Україні  (проведення  антитерористичної  операції  у  її  східних
областях)  призвела  до  значного  збільшення  кількості  сімей,  які  опинились  у
складних  життєвих  обставинах,  зниження  їх  життєвого  рівня  та  погіршення
морально-психологічного стану. У зв’язку з підвищенням вартості  комунальних
послуг,  зростанням  цін  на  продукти  харчування  та  медикаменти,  безробіттям,
збільшилася  категорія  малозабезпечених  громадян.  З  2014  року  виникла
необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх
сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО.  

Зважаючи  на  вищевикладене,  кількість  звернень  від  громадян  до  міської
ради щодо надання грошової допомоги, у тому числі,  і на поховання визначених
чинним законодавством категорій осіб, щороку зростає. 

Так,  протягом 2015 року до міської ради надійшло 568 заяв про надання
грошової  допомоги, з них 475 заяв було задоволено.

За 2016 рік надійшло 688 заяв, з них  674 заяви було задоволено.
Протягом 2017 року  до міської ради надійшло  745 заяв, з них  706 заяв було

задоволено.

3. Визначення мети Програми

Головною метою Програми є:

    -  соціальний  захист  громадян  -  жителів  міста,  що  потрапили  у  скрутний
матеріальний стан, шляхом надання одноразової грошової допомоги;

   -  матеріальна  допомога  сім’ям  учасників  проведення  антитерористичної
операції, учасників бойових дій;

    -  виплата грошової допомоги на поховання визначених чинним законодавством
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася
поховати  померлого,  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
31.01.2007  №99  “Про  затвердження  Порядку  надання  допомоги  на  поховання
деяких  категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі,  яка
зобовязалася поховати померлого”.



  

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування

      Основними засобами та шляхами розв'язання окресленої Програми є:

 -  розгляд  звернень  громадян  до  міської  ради  щодо  надання  грошової
допомоги  у  зв’язку  зі  скрутним  матеріальним  станом,  матеріальної  допомоги
сім’ям  учасників  проведення  антитерористичної  операції, заяв  на  поховання
визначених  чинним  законодавством   категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення
померлого або особі, яка зобовязалася поховати померлого;
        - підготовка та проведення засідань Комісії по розгляду звернень громадян
щодо  надання  грошової  допомоги,  ухвалення  відповідних  рішень  виконавчим
комітетом міської ради.

Фінансування Програми  здійснюватиметься за  рахунок коштів  міського
бюджету,  передбачених  у  міському  бюджеті  на  даний  напрямок  на  рік,  з
урахуванням можливостей дохідної частини міського бюджету. 

      Програма розрахована на 2018-2020 роки.

     Ресурсне забезпечення міської цільової Програми “Надання одноразової
грошової допомоги жителям міста  Прилуки на 2018-2020 роки” 

 

Обсяг коштів, які пропонується
залучити до виконання Програми

Строки виконання Програми Усього
витрат на
виконання
Програми

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 560000 930000 960000 2450000
державний бюджет - - - -
обласний бюджет - - - -
міський бюджет 560000 930000 960000 2450000

кошти небюджетних  джерел - - - -

5. Строки та етапи виконання Програми

Програма розрахована на період з 2018 по 2020 роки.



6. Перелік завдань програми та результативні показники

Основні завдання Програми:  забезпечення  соціального захисту населення
шляхом надання матеріальної допомоги жителям міста, що потрапили у скрутний
матеріальний  стан,   сім’ям  учасників  проведення  антитерористичної  операції,
учасникам бойових дій  та  виплати грошової допомоги на поховання категорій
осіб, передбачених  постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007  №99.

Програма  розрахована  на  період  до  2020  року  і  виконання  визначених
Програмою  заходів  підвищить  рівень  соціального  захисту  жителів  міста,
поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах загиблих та учасників
АТО, а  також дасть можливість сім'ям отримати додаткові гарантії  соціального
захисту та сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

7. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями  діяльності  та  заходи  міської  цільової  Програми  “Надання
одноразової грошової допомоги жителям міста  Прилуки на 2018-2020 роки” 

(назва програми)
№
п
/
п

Напрями
діяльності
(пріоритет
ні
завдання)

Перелік
заходів
Програми

Строки
виконанн
я

Виконавці Джерела
фінансу-
вання

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість)
тис. грн. у тому числі:

 
Резуль
-татив-
ність2018р. 2019р. 2020р.

1 Соціаль-
ний захист
громадян

Надання 
грошової 
допомоги 
жителям міста, 
що потрапили у 
скрутний 
матеріальний 
стан,  та сім’ям 
учасників 
проведення 
антитерористичн
ої операції, 
сім’ям загиблих 
у зоні АТО

Протягом 
року

Комісія по 
розгляду 
звернень 
громадян 
щодо 
надання 
грошової 
допомоги,   
відділ 
бухгалтер-
ського обліку
та звітності 
міської ради

Кошти 
міського
бюджету

500
тис.

 870 
 тис.

 900   
тис.

85,00
%

2 Виплата 
одноразо-
вої 
допомоги 
на 
поховання 
деяких 
категорій 
осіб

Надання 
грошової 
допомоги на 
поховання

Протягом 
року

Громадська 
приймальня,
відділ 
бухгалтер-
ського обліку
та звітності 
міської ради

Кошти 
міського
бюджету

60
тис.

60 тис.  60 тис. 100,00
%



8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності з виконання Програми покладається на громадську
приймальню  міської ради та  Комісію по розгляду звернень громадян щодо надання
грошової допомоги. 

За ініціативою міської ради звіт про хід виконання Програми, ефективність
її  реалізації  та  використання  коштів  може розглядатись  на  сесіях  міської  ради
протягом дії Програми в міру необхідності. 

Секретар Комісії по розгляду звернень громадян
щодо надання грошової допомоги, начальник
громадської приймальні міської ради     Л.П. Пашук

ПОГОДЖЕНО
Рішення  виконавчого комітету
“_19”_січня___2018 року № 6
Керуюча справами виконавчого
комітету міської ради

___________Т.М. МАЛОГОЛОВА
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