
БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

Від «    »  2019  року 

Про затвердження змін до комплексної  
Програми соціального захисту населення  
Богодухівського району на 2016 - 2020 роки 

На підставі ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити зміни до комплексної Програми соціального захисту
населення Богодухівського району на 2016 - 2020 роки (додаток 1). 

2. Районній державній адміністрації здійснювати фінансування
комплексної Програми, враховуючи можливості районного бюджету, 
передбачених на соціальний захист населення та вживати заходів для залучення 
коштів із інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту 
населення (Ситник Л.М.). 

Голова районної ради    С.Ф. Панов 

Проект



 
Додаток до рішення 
VІІІ сесії VІІ скликання районної ради 
Від ______________ №_____ -VIІ 
 

 
Зміни до напрямів діяльності та заходів 

Комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівського району на 2016 – 2020 роки 
  
Назва напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів 
Програми 

Виконавці Строк 
вико-
нання 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. 
грн. 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходів 

усього 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Адресна допомога 

1.1.  
Фінансова під-
тримка малоза-
хищених верств 
населення 

1.1.1. Надання  
одноразової адрес-
ної грошової допо-
моги мешканцям  
району, які опи-
нились в скрутній 
життєвій ситуації 
(за особистими 
зверненнями) 

Фінансове управ-
ління районної дер-
жавної адміні-
страції, управління 
соціального захисту 
населення районної 
державної адміні-
страції, місцеві ради 
району 
 

2016 - 
2020 

Районний, 
місцеві 

бюджети 
 

 
 
 

6 656,0 

 
 
 

250,0 

 
 
 

1006,0 

 
 
 

1600,0 

 
 
 

1900,0 

 
 
 

1900,0 

Адресне спря-
мування коштів  
місцевих бюд-
жетів, в тому 
числі районного 
бюджету для ви-
рішення життєво 
необхідних про-
блем громадян, 
які опинилися у 
скрутних жит-
тєвих обставинах 



2. Соціальний захист осіб з інвалідністю 

2.1. Соціальний 
захист осіб з 
інвалідністю по 
зору 

2.1.1. Надання 
особам з інвалід-
ністю по зору І  
групи 50% знижки 
на оплату електро-
енергії, природного 
газу, послуг тепло-, 
водопостачання і 
водовідведення, 
квартирної плати, 
вивозу твердих 
побутових відходів 
та вартості 
твердого 
побутового палива 

Фінансове управ-
ління районної 
державної адміні-
страції, управління 
соціального захисту 
населення районної 
державної адміні-
страції, місцеві ради 
району 
 

2016 - 
2020 

Районний, 
місцеві 

бюджети 
 

 
 
 

150,3 

 
 
 

23,0 

 
 
 

25,0 

 
 
 

26,0 

 
 
 

36,3 

 
 
 

40,0 

Підтримка осіб з 
інвалідністю по 
зору І групи 

3.   Розвиток громадянського суспільства 
3.1. Розвиток 
громадянського 
суспільства 

3.1.1. . Надання 
фінансової під-
тримки інститу-
там громадянсь-
кого суспільства 
соціального спря-
мування, (на кон-
курсній основі) за 
порядком затверд-
женим рішенням 
районної ради 

Управління соціаль-
ного захисту насе-
лення районної дер-
жавної адміністрації 

2019 - 
2020 

Районний, 
місцеві  
бюджет 

 

 
 
 

576,3 

   
 
 
 

 
 
 

276,3 

 
 
 

300,0 

Забезпечення роз-
витку інститутів 
громадянського 
суспільства со-
ціального спря-
мування 
 



4. Здійснення заходів по відзначенню визначних дат 

4.4. Організація 
заходів до Між-
народного Дня 
громадян похи-
лого віку та Дня 
ветерана 

4.4.1. Організація  
заходів до Між-
народного Дня 
громадян похи-
лого віку та Дня 
ветерана придбан-
ня продуктів для 
формування та 
вручення продук-
тових наборів 

Управління соціаль-
ного захисту насе-
лення районної дер-
жавної адміністрації 

2019 - 
2020 

Районний, 
місцеві  
бюджет 

 

 
 
 

52,5 

 
 
 

2,5 

 
 
 

2,5 

 
 
 

2,5 

 
 
 

20,0 

 
 
 

25,0 

 

4.5. Організація 
заходів до Між-
народного Дня 
осіб з інвалід-
ністю 

4.5.1. Організація 
заходів до Між-
народного Дня 
осіб з інвалід-
ністю придбання 
продуктів для 
формування та 
вручення продук-
тових наборів 
особам з інвалід-
ністю 

Управління соціаль-
ного захисту насе-
лення районної дер-
жавної адміністрації 

2019 - 
2020 

Районний, 
місцеві  
бюджет 

 

 
 
 

51,5 

 
 
 

2,0 

 
 
 

2,0 

 
 
 

2,5 

 
 
 

20,0 

 
 
 

25,0 

 



8. Соціальний захист пільгових категорій населення 

8.1. Соціальний 
захист пільго-
вих категорій 
населення 

8.1.4. Відшкодуван-
ня компенсації за 
проїзд автомобіль-
ним транспортом 
на міжміських 
маршрутах загаль-
ного користування 
громадянам піль-
гових категорій за 
порядком затверд-
женим рішенням 
районної ради  

Фінансове управ-
ління районної дер-
жавної адміні-
страції, управління 
соціального захисту 
населення районної 
державної адміні-
страції, місцеві ради 
району 
 

2016 - 
2020 

Районний, 
місцеві 

бюджети 
 

 
 
 

390,8 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

170,3 

 
 
 

220,5 

Адресне спря-
мування коштів  
місцевих бюд-
жетів для надан-
ня пільг у готів-
ковій формі з 
оплати проїзду 
усіма видами 
транспорту за-
гального корис-
тування на місь-
ких приміських 
та міжміських 
маршрутах. 



8.5. Надання до-
помоги, пов’я-
заної з похован-
ням померлих 
(загиблих) учас-
ників бойових 
дій та осіб з 
інвалідністю 
внаслідок війни, 
громадян, які 
постраждали 
внас-лідок Чор-
нобильської ка-
тастрофи 

8.5.1. Надання до-
помоги пов’язаної з 
похованням по-
мерлих (загиблих) 
громадян, на яких 
розповсюджуються 
пільги відповідно 
до Законів України 
«Про статус вете-
ранів війни, гаран-
тії їх соціального 
захис-у», «Про ста-
тус і соціальний 
захист громадян, 
які постраждали 
внаслідок Чорно-
бильської катастро-
фи» у сумі 2000,00 
грн. протягом 6 
місяців після 
смерті, за порядком 
затверд-женим 
рішенням районної 
ради 

Фінансове управ-
ління районної дер-
жавної адміністра-
ції, управління со-
ціального захисту 
населення районної 
державної адміні-
страції 

2016 - 
2020 

Районний, 
місцеві 

бюджети 
 

 
 
 

80,0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

40,0 

 
 
 

40,0 

 

                        РАЗОМ  13 236,421 1 120,2 2 275,0 2 751,22
1 

3 498,0 3 592,0  
 
 
Заступник голови районної ради                                                                                   Р.І. Ярошенко 
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