Берегівська районна рада
Закарпатської області

Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
10-ої сесії ___VI___скликання
від __21.12.__ 2012р. № 220
м.Берегово

_ VI _összehívású_10_ülésszaka
2012.12.21.én kelt__220__sz.
HATÁROZATА
Beregszász

Про Програму допомоги соціально
незахищеним верствам населення
району «Турбота» на 2013-2014 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму допомоги соціально незахищеним верствам
населення району «Турбота» на 2013-2014 роки (додається).
2. Районній державній адміністрації передбачити кошти на реалізацію
заходів Програми у межах можливостей районного бюджету.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Гоблика В.В. та постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, рекреації, праці та соціального захисту
громадян (Сайкова К.С.).

Голова ради

А.Бігарі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від«21»___12___2012р. № 220

ПРОГРАМА
допомоги соціально незахищеним верствам населення
Берегівського району «Турбота» на 2013-2014 роки
Програма допомоги соціально незахищеним верствам населення
«Турбота» на 2013-2014 роки (надалі Програма) розроблена на виконання
Законів України:
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку»;
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
«Про соціальний захист дітей війни»;
«Про основи соціальної захищеності інвалідів України»;
«Кодекс законів про працю України»;
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»;
«Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх
справ та їх соціальний захист».
Мета Програми
Метою Програми є соціальний захист та надання адресної соціальної
допомоги ветеранам війни і праці, пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим
громадянам району та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах,
реалізація встановлених законами пільг за рахунок коштів районного бюджету.
Соціально - демографічні дані про населення району
всього населення – 51,78 тис. чоловік,
рівень безробіття – 1,81 %,
працездатне населення в працездатному віці – 32,7 тис. чоловік,
чисельність зайнятих у всіх сферах економічної діяльності – 5,54 тис. чоловік,
чисельність безробітних, зареєстрованих у міськрайонному центрі зайнятості 606 чол.
Соціально незахищені верстви населення:
12,48 тис. пенсіонерів, з них 812 – одиноких громадян похилого віку
2,1 тис. інвалідів різних груп
0,2 тис. дітей-інвалідів до 18 років
0,5 тис. багатодітних сімей
1,7 тис. непрацюючих матерів, зайнятих доглядом за дитиною
0,3 тис. ветеранів війни
0,14 тис. осіб, які постраждали внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС
1,9 тис. ветеранів праці
4,6 тис. дітей війн
Механізм реалізації Програми
Відповідно до основних показників економічного і соціального розвитку
району у 2013-2014 роках, враховуючи матеріально-побутові умови сімей та

окремих громадян планується надавати за рахунок районного бюджету
матеріальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, пенсіонерам, ветеранам війни,
праці, військової служби, органів правопорядку.
Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми, спрямовані на
соціальний захист громадян за рахунок коштів районного бюджету
№
п/п
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Зміст заходу

Орієнтовні
обсяги
фінансування,
тис. грн.
2013
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Забезпечити надання грошової допомоги пенсіонерам,
ветеранам війни,
праці, військової
служби, органів правопорядку, малозабезпеченим громадя- 50,0
нам, особам, які опинились у складних
життєвих ситуаціях,
та інвалідам на прожиття, лікування,
для ремонту власних
будинків тощо
Організувати проведення заходів з нагоди відзначення
Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги, Дня визволення
Закарпаття, Дня
ветеранів та людей
похилого віку, Міжнародного дня інваліда, Дня вшанува35,0
ння пам’яті жертв
голодоморів: (придбання, квітів та вінків, грамот, рамок,
подарунків, продуктових наборів, організація безкоштовних обідів, перевезення учасників
заходів)
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Виділити кошти для
оздоровлення інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни, праці,
військової служби та
органів право поряд- 25,0
ку в санаторіях
області у відповідності до медичних
висновків

Профінансувати оплату проїзду особам,
які супроводжують
інвалідів до сонато4
3,0
ріїв спинального
профілю, згідно з
поданими проїзними
документами
Забезпечити виготовлення та встановлення на об’єктах
соціального призначення знаків доступ5 ності для інвалідів,
5,0
нанесення нумерації
поверхів і кабінетів
рельєфним літерноцифровим шрифтом
та шрифтом Брайля
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Очікувані результати Програми
1. Покращення системи надання дієвої адресної соціальної допомоги та
соціального захисту, виділення матеріальної допомоги ветеранам війни і праці,
пенсіонерам, інвалідам, особам, які опинились у складних життєвих ситуаціях
та малозабезпеченим верствам населення району.
2. Підвищення ролі районної державної адміністрації в реалізації
державної політики у сфері соціального захисту населення.
Головним розпорядником коштів Програми є управління праці та
соціального захисту населення Берегівської районної державної адміністрації.

Заступник голови ради

А.Браун

