
              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                        рішенням ІІ сесії Хустської міської ради                

                                                                                        VIII скликання  № 711 від 23.12.2021 року 

 

ПРОГРАМА 
підтримки соціально-незахищених верств населення Хустської міської 

територіальної громади 

 на 2020-2022 роки  

(зі змінами) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Правовою основою для виконання програми є Конституція України,  Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетний кодекс України,  Рішення сесії 

Хустської міської ради «Про міський бюджет». 

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 забезпечується 

компенсація перевізникам втрат  за пільговий проїзд громадян. 

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. 

Паспорт Програми викладено у додатку 1. 

 

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 
Мета програми полягає у підвищенні життєвого рівня малозабезпечених громадян, 

інвалідів, самотніх пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію 

(пожежа, руйнування житла в наслідок стихійного лиха, підтоплень, катастрофа, критичний 

стан здоров’я та інше), опинились в складних життєвих обставинах не зі своєї вини та інших 

пільгових категорій населення шляхом надання цільової допомоги. 

 

3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Основним завданням програми є: 

- 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 і приміським 

автотранспортом загального користування, замовником організації яких є Хустська 

міська територіальна громада. Залізничним транспортом  окремих категорій 

громадян, які мають право на пільги згідно чинного законодавства; 

- санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян. 

Перелік завдань  і заходів та очікуваних результатів викладено у додатку 2. 

 

4. 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. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Хустської міської 

територіальної громади згідно з додатком 2 та інших джерел, незаборонених чинним 

законодавством. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 
Контроль за виконанням Програми здійснює головний розпорядник коштів - 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради, та 

постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, 

бюджету, фінансів, розвитку  підприємництва, автотранспорту,  зв’язку, промисловості та 

торгівлі. 

 

 

 

 Секретар ради                                                                         Василь  ГУБАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Додаток 1 

                                                                                         до рішення ІІ сесії Хустської міської ради   

                                                    VIII скликання  від 23.12.2021 року № 711   

 

ПАСПОРТ 

підтримки соціально-незахищених верств населення Хустської міської 

територіальної громади 

 на 2020-2022 роки  

 
1. Ініціатори розроблення 

Програми 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської ради 

2. Підстава для розроблення Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні, інші законодавчі акти 

України 

3. Розробник Програми Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської ради 

4. Співрозробник Програми ----- 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської ради 

5.1 Головний розпорядник 

коштів 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської ради 

6. Учасники Програми Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської ради, виконавчий комітет 

Хустської міської ради,  громадські організації та інші 

заклади 

7. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Хустської міської територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

тис.грн, у тому числі: 

31245,2 

 

9.1 коштів бюджету 

територіальної громади 

31245,2 

 

9.2 коштів інших джерел  

 

 

 

 

 

     Секретар ради                                                                  Василь   ГУБАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                    Додаток 2 

                                                                                                                                                                                      до рішення ІІ сесії Хустської міської ради   

                                                                                                                                                                                      VIII скликання  від 23.12.2021 року № 711  

  

 

  Перелік завдань і заходів, фінансування та очікувані результати виконання 

 Програми підтримки соціально-незахищених верств населення Хустської міської територіальної громади 

 на 2020-2022 роки  

  

№ 

з/п 
Завдання 

Відповільний 

за виконання 

Джерело 

фінансуванн

я 

Назва заходів 

Обсяг фінансування по рокам, 

гривень Очікувані результати 

2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Надання 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, 

виплата втрат за пільговий 

проїзд 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

Хустської 

міської ради 

Бюджет 

Хустської 

міської 

територі 

альної 

громади 

Матеріальні допомоги 17025000 1884500 1963500 Посилення 

соціального 

захисту соціально 

вразливих 

категорій 

населення громади. 

Додаткова адресна 

підтримка осіб, які 

опинились в 

складних життєвих 

обставинах. 

Забезпечення 

відшкодування 

перевізникам втрат 

за пільгові 

перевезення. 

Пільги почесним громадянам  

Хустської міської територіальної 

громади 

664500 866000 930000 

Компенсаційні виплати за 

пільгові перевезення міським 

автотранспортом 

1437600 2786500 3539600 

Оплата послуг із санаторно-

курортного лікування окремих 

категорій громадян . 

 8000 0 0 

Компенсаційні виплати за 

пільгове перевезення 

залізничним транспортом на 

приміському сполученні 

загального користування 

40000 40000 60000 

 Всього: 19175100 5577000 6493100 

 
 

                        Секретар ради                                                                                                                   Василь  ГУБАЛЬ 


