
                                                                                                                            Додаток  

до рішення І сесії Хустської міської ради          

VIII скликання від 17.12.2020 року  № 26 

 

ПРОГРАМА 
підтримки соціально-незахищених верств населення Хустської міської 

територіальної громади 

 на 2020-2022 роки  

(нова редакція) 

 

1. Завдання та мета програми 

 

Мета програми полягає в наданні матеріальної допомоги 

малозабезпеченим, непрацездатним, важкохворим громадянам, багатодітним і 

неповним сім’ям, почесним громадянам міської територіальної громади, 

учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО, 

фінансової підтримки членів громадських організацій інвалідів, ветеранів, 

репресованих. Надання матеріальної допомоги на поховання відповідно до 

постанови КМУ №99 від 2007 року , фінансування інших заходів соціального 

захисту населення: 

- надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим, 

непрацездатним, важкохворим громадянам, багатодітним і неповним 

сім’ям; 

- надання грошової допомоги на поховання; 

- надання грошової допомоги мешканцям Хустської міської територіальної 

громади, яким виповнилося 90, 95, 100 років незалежно від раніше ними 

отриманих виплат за рахунок коштів міського бюджету; 

- фінансову підтримку членів громадських організацій; 

- надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, членам 

сімей загиблих учасників АТО; 

- компенсаційні виплати за безкоштовний проїзд міським автотранспортом 

та залізничним транспортом  окремих категорій громадян, які мають право 

на пільги згідно чинного законодавства; 

- санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян 

 

2. Головний розпорядник коштів 

 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Хустської міської ради. 

 

3. Порядок фінансування програми 

 

Головний розпорядник коштів проводить видатки, передбачені цією 

програмою, безпосередньо одержувачам матеріальних допомог, організаціям 

надавачам житлово-комунальних послуг почесним громадянам міської 

територіальної громади, надавачам послуг з перевезень, послуг із санаторно-

курортного лікування. 

 

 



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 житлово-комунальні послуги за почесних громадян 

Хустської міської територіальної громади проводяться щомісячно, згідно 

рахунків, поданих підприємствами-надавачами послуг згідно  списку почесних 

громадян. Компенсаційні виплати за пільгові перевезення проводяться щомісячно 

відповідно до укладених із надавачами послуг договорів. Оплата послуг із 

санаторно-курортного лікування окремих категорій громадян проводиться також 

відповідно до укладених із надавачами послуг договорів: 

 

І. Матеральні допомоги  

 

1 Допомога на поховання 

2 Матеріальні допомоги згідно рішень виконавчого комітету 

3 День учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

4 День Інвалідів 

5 День громадян похилого віку 

6 Матеріальна допомога учасникам локальних війн 

7 День памяті жертв голодомору 

8 До дня людей Білої тростини 

9 Річниця Чорнобильської катастрофи 

10 День Незалежності 

11 

12 

До дня УТОГГ 

День Перемоги 

13 

 

Матеріальна допомога згідно рішень сесії громадянам з важкими 

захворюваннями 

14 Матеріальна допомога  учасникам АТО, членам їх сімей, членам 

сімей загиблих учасників АТО 

15 Грошова допомога мешканцям Хустської міської територіальної 

громади, яким виповнилося 90, 95, 100 років незалежно від раніше 

ними отриманих виплат за рахунок коштів міського бюджету 

 

ІІ. Пільги почесним громадянам Хустської міської територіальної 

громади 

для надання почесним громадянам міської територіальної громади  пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг    

 

ІІІ. Компенсаційні виплати за пільгові перевезення міським 

автотранспортом . 

 

ІV. Оплата послуг із санаторно-курортного лікування окремих 

категорій громадян . 

 

 

 



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. 

Починаючи з 2004 року провадяться видатки членам  громадських 

організацій у виді матеріальної допомоги до відповідних дат. 

Враховуючи зміни, що внесені до Бюджетного кодексу України, необхідно 

забезпечити компенсацію перевізникам втрат  за пільговий проїзд громадян. 

 

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». 

4. ЗУ «Про Державний бюджет України» 

5. Інші законодавчі акти  

 

7. Фінансове забезпечення 

 

Фінансування міської програми соціального захисту населення проводиться за 

рахунок коштів загального фонду міського бюджету всього по рокам: 

 

 

Напрямки підтримки 

 

2020 2021 2022 

І.Матеріальні допомоги 17025000 1910000 2062800 

ІІ.Пільги почесним 

громадянам  Хустської 

міської територіальної 

громади 

664500 726800 785000 

ІІІ.Компенсаційні виплати за 

пільгові перевезення 

міським автотранспортом 

1437600 1986500 2145500 

ІV. Оплата послуг із 

санаторно-курортного 

лікування окремих категорій 

громадян . 

 

 8000 0 88000 

V.Компенсаційні виплати за 

пільгове перевезення 

залізничним транспортом на 

приміському сполученні 

загального користування 

40000 40000 43200 

Всього 

 19175100 4663300 5124500 

 

 

       Секретар ради                                                                          Василь  ГУБАЛЬ 


