
 

 

                                                                                                 Додаток  
                                                                                                       до рішення  сесії сільської 
ради  
                                                                                                       №141-9/2021 від 27.04.2021р. 
 

 

  Цільова програма соціального захисту населення 

 Верхнянської сільської ради 

 об’єднаної територіальної громади  
на 2021-2023 роки 

                                    I. Загальна частина 

 Основним законодавчим підґрунтям розроблення Цільової програми є 
закони України "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей", "Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування", "Про соціальні послуги",  «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії», «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в України», «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади  соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в України», « Про державну 
соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю», «Про соціальний захист дітей війни», Сімейний кодекс 
України, Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 16 грудня 
2011 року N 1163 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в 
Україні", рішення Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади  та інші нормативно-правові акти. 

 Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері 
соціального захисту  дітей та сімей з дітьми, осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю, осіб похилого віку, протидію насильству в сім'ї та торгівлі 
людьми, здійснення соціальної роботи з ними у Верхнянській сільській раді 
об’єднаної територіальної громади. 

 

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
 

 Мета програми полягає у створенні фінансових, організаційно-правових 
та технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату та 
досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених 
верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів 
Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади.  



Головною метою програми є надання додаткових до встановлених 
законодавством гарантій, щодо соціального захисту дітей, дітей з 
інвалідністю, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, сімей 
з дітьми, сімей учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб та їх сімей, 
багатодітних сімей, перестарілих одиноких  і малозабезпечених осіб 
пенсійного віку та осіб з інвалідністю, що перебувають на обслуговуванні у 
відділі соціального захисту населення Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади, в яких склалось скрутне матеріальне становище в 
зв’язку з хворобою та іншими обставинами.  

Програма визначає конкретні заходи, виконання яких дасть змогу 
поліпшити  рівень життя громадян Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади, зменшити масштаби бідності та усунути її 
найгостріші прояви у тому числі: 

- створення необхідних умов для вирішення найбільш гострих соціальних 
проблем пенсіонерів, одиноких, осіб з інвалідністю та малозабезпечених 
сімей,  ветеранів війни, сімей учасників АТО/ООС, осіб похилого віку 
та інших категорій населення, що потребують соціальної та матеріальної 
допомоги. 

- забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту 
прав дітей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- реалізація у Верхнянській сільській раді об’єднаної територіальної 

громади нової системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні 
соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування; 

- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї; 
- підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їх 

доступності сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
- удосконалення комплексної моделі соціальної підтримки родин 

вимушених переселенців; 
- активізація  громади (громадських, благодійних, релігійних організацій) 

щодо підтримки соціальних програм, проектів, заходів з метою 
підвищення потенціалу сімей, дітей, молоді; 

- підтримка та розвиток волонтерського руху в реалізації соціальної та 
сімейної політики Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади; 

- розвиток системи патронатного виховання; 
- впровадження підтримуючих послуг для вразливих категорій дітей та 

сімей з дітьми. 

Заходи цієї Програми передбачають фінансування з сільського бюджету 

 



 

  Секретар сільської ради ОТГ                           Марія  Ситник 
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