
Додаток 

до рішення ___ сесії Хустської 

міської ради __ скликання 

№ ____ від _______________ 

 

ПРОГРАМА 
підтримки соціально-незахищених верств населення міста на 2012 рік 

 

1. Завдання та мета програми 

 
Мета програми полягає в наданні матеріальної допомоги бідним, 

непрацездатним, важкохворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, почесним 

громадянам міста, фінансової підтримки членів громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, репресованих. Надання матеріальної допомоги на поховання мало 

захищеним верствам населення, фінансування інших заходів соціального захисту 

населення: 

- надання одноразової грошової допомоги бідним непрацездатним, важкохворим 

громадянам, багатодітним і неповним сім’ям; 

- надання грошової допомоги на поховання; 

- фінансову підтримку членів громадських організацій. 

 

2. Головний розпорядник коштів 

 
Управління праці та соціального захисту населення. 

 

3. Порядок фінансування програми 

 
Головний розпорядник коштів проводить видатки, передбачені цією 

програмою, безпосередньо отримувачам матеріальних допомог та організаціям 

надавачам житлово-комунальних послуг почесним громадянам міста Хуст.  

 

4. Методи реалізації програми 

 
Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань 

державних установ, поданих у встановленому порядку, в тому числі через міську раду, 

депутатів міської ради на підставі рішень виконкому міської ради. Відшкодування за 

спожиті енергоносії за почесних громадян міста проводяться щомісячно, згідно 

рахунків, поданих підприємствами надавачами послуг по списку, затвердженому 

сесією міської ради. 

 

5. Обгрунтування необхідності затвердження програми 

 
Бюджетні кошти для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим 

громадянам міста виділяються з міського бюджету з 1999 року. 

Починаючи з 2001 року, з міського бюджету проводяться видатки на 

відшкодування енергоносіїв за почесних громадян міста. 

Починаюси з 2004 року провадяться видатки членам  громадських організацій 

у виді матеріальної допомоги до Днів професійних свят. 

 



6. Правове забезпечення програми 

 
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

2. Бюджетний кодекс України. 

3. Рішення сесії Хустської міської ради «Про міський бюджет на 2012 рік». 

4. ЗУ «Про бюджет України на 2012 рік» 

 

7. Фінансове забезпечення 

 
Фінансування міської програми соціального захисту населення проводиться за 

рахунок коштів загального фонду міського бюджету з таких видів допомог, а саме: 

 
1 Допомога на поховання 

2 Матеріальні допомоги згідно рішень виконкому 

3 День учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

4 День Інвалідів 

5 Матеріальна допомога до новорічного ранку дітям-інвалідам 

6 День Перемоги  

7 День громадян похилого віку 

8 Матеріальна допомога учасникам локальних війн 

9 День голодомору 

10 До дня людей Білої тростини 

11 26 річниця Чорнобильської катастрофи 

12 День незалежності 

13 До дня УТОГГ 

14 Матеріальна допомога згідно рішень громадянам з важкими захворюваннями 

15 Путівки для санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів праці та 

репресованих 

16 Почесним громадянам м.Хуст на пільги по ЖКП  

 

 

 

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                                      В. ЕРФАН 
 

 


