
 
 

                                                               Додаток  1 до Програми 

                                                                            затверджений рішенням ІІІ сесії Хустської міської 

                                                                      ради VIII скликання  від 16.12.2022 р. № 1103 

                                                                        

 

 

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: 

35851,2 

 

9.1 коштів бюджету 

територіальної громади 

35851,2 

 

9.2 коштів інших джерел  

 

 

Секретар ради                                                                          Василь ГУБАЛЬ 
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                                                                                                                                                                        затверджений рішенням ІІІ сесії Хустської міської 
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 Зміни до переліку 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 

Відпові

льний 

за 

викона

ння 

Джерело 

фінансув

ання 

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, 

особам, які брали 

безпосередню участь  в 

бойових діях, 

забезпеченні здійснення 

заходів з національної 

безпеки і оборони, відсічі 

і стримування військової 

Управлін

ня 

соціально

го захисту 

населення 

виконавч

ого 

комітету 

Хустської 

міської 

ради 

Бюджет 

Хустської 

міської 

територі 

альної 

громади 

Матеріальні допомоги    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 

  +65000 

Компенсаційні виплати за 

пільгові перевезення міським і 

приміським автотранспортом  

  +240000 

Оплата послуг із санаторно-

курортного лікування окремих 

категорій громадян . 

   

Компенсаційні виплати за 

пільгове перевезення 

залізничним транспортом на 

приміському сполученні 

загального користування 

 

  +5000 



агресії російської 

федерації проти України, 

членам сімей загиблих під 

час безпосередньої участі 

у бойових діях, 

забезпеченні здійснення 

заходів з національної 

безпеки і оборони, відсічі 

і стримування військової 

агресії, 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, 

оплата послуг з 

харчування внутрішньо 

переміщених та / або 

евакуйованих осіб у 

зв’язку із введенням 

воєнного стану на 

території України 

Оплата послуг з харчування 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб у зв’язку із 

введенням воєнного стану на 

території України 

- - -796436,15 

 Всього: 
  -486436,15 

 

 

Секретар ради                                                                                                                          Василь ГУБАЛЬ 


