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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 11 сесії Коростенської міської ради
VІІІ скликання від 25.11.2021р. № 668

Комплексна програма «Турбота»
Коростенської міської територіальної
громади
на 2022 - 2026 роки
(далі – Програма)

Зміст Програми
1. Паспорт Програми.
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.
3. Мета Програми.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем.
5. Напрями діяльності та заходи Програми.
6. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми.
7. Очікувані результати виконання Програми.
1. Паспорт
Комплексної програми «Турбота»
Коростенської міської територіальної громади
на 2022-2026 роки
1.Ініціатор розроблення програми
2.Закон України,
нормативно-правові
акти або інший
розпорядчий
документ, відповідно
до якого розробляється
програма

Виконавчий комітет Коростенської
міської ради
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закони України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи», «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні», «Про статус ветеранів військової
служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх
соціальний захист», «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про
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3.Розробник програми

4.Співрозробники
програми
5.Відповідальний
виконавець програми
6.Учасники програми

державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про
охорону дитинства», «Про протидію торгівлі
людьми», «Про попередження насильства в
сім’ї», «Про соціальні послуги», «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб», постанов
Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р.
№859 «Про затвердження порядку призначення і
виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги», від 12.03.2012 р.
№321 «Про затвердження Порядку забезпечення
інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими
засобами», Бюджетний кодекс України
Управління праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Коростенської
міської ради
Управління та відділи виконавчого комітету
Коростенської міської ради, установи та організації,
що надають соціальні послуги населенню.
Управління праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Коростенської
міської ради
Управління та відділи виконавчого комітету
Коростенської міської ради,
Управління праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Коростенської
міської ради
2022-2026 роки

7.Термін реалізації
програми
8.Обсяги та джерела фінансування
Джерела
Обсяг
2022
фінансування фінансування рік
тис. грн
тис. грн
Кошти
85349,9
15363,0
бюджету
Коростенської міської
територіальної громади
Кошти інших
джерел

2023
рік
тис. грн
16166,1

2024
2025
2026
рік
рік
рік
тис. грн тис.грн тис. грн
17054,9 17900,4 18865,5
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2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована
Програма.
Враховуючи реальну соціально-економічну ситуацію сьогодення,
внаслідок якої все більша кількість інвалідів, ветеранів, пенсіонерів,
багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й
за межею виживання, є доцільним надання додаткової фінансової допомоги,
пільг та підтримки. Виходячи з пріоритетів у соціальній політиці
Коростенської міської територіальної громади визначено напрями діяльності
Програми, що враховують комплекс заходів для вирішення найгостріших
проблем соціального захисту найменш захищених категорій мешканців
Коростенської міської територіальної громади та необхідність збереження
пріоритетних напрямків соціального захисту, які дозволяють реально
підтримувати життєдіяльність зазначених категорій осіб, надавати їм дієву
допомогу.
В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства
України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід роботи
органів і установ соціального захисту, який був отриманий в п р о ц е с і
реалізації попередніх міських соціальних програм. При розробці Програми
враховані попередні рішення міської ради, пропозиції структурних
підрозділів міської ради та громадських організацій, діяльність яких
спрямована на підвищення соціального захисту населення.
На території Коростенської міської територіальної громади проживає:
майже 30 тис. пенсіонерів, із яких 10 тис. осіб отримують пенсію в
мінімальному розмірі, 1792 особи - ветерани війни, 190 одинокі матері, 230
малозабезпечені сім’ї, 8 тис. осіб з інвалідністю, 363 дітей з інвалідністю, із
яких у 78 дітей - захворювання пов’язане з наслідками Чорнобильської
катастрофи та понад 40 тис.осіб - потерпіле населення внаслідок аварії на
ЧАЕС, 655 учасників бойових дій в зоні проведення АТО та 413 - вимушених
переселенців із зони проведення АТО, з яких 85 дітей. Головним завданням
Програми є необхідність забезпечення цих категорій громадян та їх сімей
належним рівнем матеріальної підтримки, надання додаткових пільг за
рахунок бюджету Коростенської міської територіальної громади, тощо.
Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на
продукти харчування, медикаменти та зменшення реального доходу сімей,
стали причиною скрутного матеріального становища громадян Коростенської
міської територіальної громади, наслідки яких вони не можуть подолати
самостійно. Навіть вжиті державою заходи щодо підвищення рівня
пенсійного забезпечення окремих категорій населення не покривають
необхідні витрати ветеранів, інвалідів та пенсіонерів на харчування,
медикаменти та інші необхідні для життєдіяльності потреби.
Крім цього, збільшилась кількість звернень громадян, які гостро
потребують окремих видів соціальних послуг, передусім адресної грошової
допомоги на медико-соціальну реабілітацію, стоматологічні послуги, а також
на придбання продуктів харчування, одягу тощо. Більшість таких звернень
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надходить від ветеранів війни та праці, осіб похилого віку, інвалідів,
багатодітних сімей і одиноких громадян, які першими відчули негативні
наслідки економічних проблем, оскільки є найбільш вразливою категорією
населення.
Одним із необхідних суспільних завдань є також надання допомоги
особам без визначеного місця проживання та особам, звільненим з місць
позбавлення волі. Зазначені особи повинні відчути турботу суспільства
шляхом отримання допомоги та послуг у вирішенні нагальних питань їх
подальшої долі, а саме: у працевлаштуванні, лікуванні, юридичних,
соціальних та інших видах послуг, таких як безкоштовна санітарна обробка,
гаряче харчування тощо.
3. Мета Програми
Соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення, а саме
ветеранів війни та праці, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян та
надання їм додаткових соціальних гарантій, отримання ними позитивних
зрушень у рівні та якості їх життя шляхом створення фінансової підтримки та
організаційно-правової допомоги на основі ефективного використання
бюджетних ресурсів Коростенської міської територіальної громади, а також
підтримка міських громадських організацій та організацій і установ
соціального спрямування.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем
Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації в Коростенській
міській територіальній громаді є відповідне формування соціальної політики
в громаді. Аналіз діючих державних стратегічних актів свідчить про головну
мету державної соціальної політики – перетворення України в соціально
орієнтовану державу, підвищення якості життя населення та посилення
адресної підтримки малозабезпечених сімей.
Соціальний розвиток Коростенської міської територіальної громади в
контексті розвитку всієї країни повинен бути спрямований на доведення
певних місцевих соціальних стандартів до європейського рівня, створення
нової якості життя людини, передусім через розвиток різновидів соціальних
послуг, впровадження інноваційних соціальних технологій за рахунок
бюджету Коростенської міської територіальної громади.
Для забезпечення добробуту та гідного рівня життя кожної особи,
покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму
майбутньому розробляються заходи з надання різних видів соціальної
допомоги, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в
скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитися на узбіччі
суспільства.
Враховуючи вже існуючий досвід надання підтримки та інших видів
допомоги, прийняття Програми ефективніше забезпечить розв’язання
соціальних проблем в територіальній громаді, оскільки застосовує для їх
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вирішення принципи системності та комплексності, координує взаємодію
виконавчих органів міської ради, громадських об’єднань та безпосередньо
громадськості.
Крім того, запровадження Програмного фінансування заходів забезпечує
прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері Коростенської міської
територіальної громади.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Коростенської міської територіальної громади на підставі Бюджетного
кодексу України та залученням допомоги від благодійних організацій.
В ході реалізації Програми можуть коригуватися обсяги фінансування
окремих заходів Програми, можливе внесення змін та доповнень до її змісту
в залежності від рівня розвитку економіки територіальної громади,
наповнення бюджету Коростенської міської територіальної громади,
збільшення обсягів благодійних внесків та поширення шефської допомоги.
Виконання запланованих заходів забезпечать скоординовані дії міської
ради, його виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій,
громадських організацій на позитивне оновлення соціально-економічної
ситуації, підвищення соціального захисту дітей та молоді, статусу матері,
поваги до людини похилого віку, сприяння духовному та культурному
розвитку всіх верств населення.
5. Напрями діяльності та заходи Програми (додаток 2)
6. Організація виконання та контроль за ходом виконання
Програми
Головним виконавцем Програми є управління праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Виконання заходів Програми здійснює Управління праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради із
залученням органів місцевого самоврядування, необхідних для реалізації
заходів Програми.
Контроль за реалізацією заходів Програми та використанням
бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
Також контроль здійснюється комісією Коростенської міської територіальної
громади з питань соціального захисту та охорони здоров’я, екології,
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Підсумковий звіт виконання Управління праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради
розміщує на офіційному сайті міської ради у місячний термін після
закінчення дії Програми.
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Коростенської міської ради у разі необхідності організовує
проведення нарад, круглих столів з питань забезпечення виконання
Програми.
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7. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати
соціально незахищеним громадянам Коростенської міської територіальної
громади різні види додаткових допомог, що дозволить пом’якшити соціальну
напругу у зв’язку з негативним впливом інфляційних процесів і відчути
реальну допомогу з боку місцевої влади.
Секретар міської ради

Олександр ОЛЕКСІЙЧУК
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Додаток 2
До комплексної програми «Турбота»
Коростенської міської територіальної громади
на 2022- 2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії
Коростенської міської ради VІІІ скликання
від 25.11.2021 року № 668

Напрями діяльності та заходи Програми
№

Перелік заходів
програми

з\
п

1

2

Строк Виконав- Джерела ЗагальОрієнтований обсяг
виконанці
фінансуний
витрат по етапах,
ня заходу
вання
обсяг
тис. грн.
витрат 2022 2023 2024 2025 2026
на
рік рік рік
рік рік
виконання
заходу,
тис.
грн.
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Очікуваний
результат

12

1. Організаційно-правове забезпечення
1.1 Проводити

обстеження
матеріальнопобутових умов
проживання

протягом
2022-2026
років

Управління праці та
соціального захисту
населення

Не
потребує
фінансування

Надання
конкретного виду
допомоги
потребуючим
верствам населення

8
пенсіонерів, осіб з
інвалідністю,
ветеранів війни та
праці, одиноких
непрацездатних
громадян,
малозабезпечених,
багатодітних та
неповних
сімей з метою
вивчення їх
потреб
та
надання
конкретного
виду допомоги
1.2 Виявляти

малозабезпечені
сім'ї та
призначати їм
державну
соціальну
допомогу

виконавчого комітету
Коростенсь
кої міської
ради
( далі УПСЗН)

протягом
2022-2026
років

УПСЗН

Не
потребує
фінансування

Забезпечення
соціальними
виплатами

2. Загальноміські заходи
2.1 Надавати

грошову допомогу з
коштів бюджету
Коростенської
міської
територіальної
громади, а саме:
-

до річниці

УПСЗН

квітень,

УПСЗН

Бюджет
Коростенської
міської
територіальної
громади

Надання грошової
допомоги з коштів
бюджету
Коростенської
міської
територіальної
громади

9
трагедії
на
Чорнобильській
АЕС
(26 квітня) та
Дня ліквідатора
(14 рудня);

листопад- грудень
2022-2026 років

- до Дня пам’яті
воїнівінтернаціоналістів

лютий
2022-2026 років

- з нагоди Дня
Перемоги
(9 травня);

(далі
бюджет
громади)

травень
2022-2026 років

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

- до Дня
Конституціїї
України

червень
2022-2026 років

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

-до Дня
незалежності
України
(24 серпня)

серпень
2022-2026 років

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

- до Дня
захисника
України
(14 жовтня)

- з нагоди Дня
осіб з
інвалідністю
( 3 грудня)
- з нагоди

вересеньжовтень
2022-2026
років
грудень 2022-2026
років
вересень- жовтень

Бюджет
громади
УПСЗН
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Міжнародного
дня громадян
похилого віку
та
Дня ветерана
(1 жовтня)

2022-2026 років

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

3. Соціальний захист інвалідів, пенсіонерів,
ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян
3.1

3.2

3.3

Компенсацій
ні виплати на
пільговий
проїзд
автомобільним
транспортом
окремим
пільговим
категоріям
громадян
Компенсацій
ні виплати на
пільговий
проїзд
залізничним
транспортом
окремим
пільговим
категоріям
громадян
Компенсаційні виплати на

протягом
2022-2026
років

Виконавчий
комітет
Коростенської
міської
ради,

Бюджет
громади

38209,0

Бюджет
громади

19970,0

Бюджет
громади

3969,0

6900,0 7260,0 7629,0 8010,0

8410,0 Компенсаційні

виплати на пільговий
проїзд автомобільним транспортом

УПСЗН

протягом
2022-2026
років

Виконавчий
комітет
Коростенської міської
ради,

3600,0 3790,0 3980,0 4200,0

4400,0 Компенсаційні

виплати на пільговий
проїзд залізничним
транспортом

УПСЗН

протягом
2022-2026

Виконавчий
комітет

714,0 751,9

791,7 833,7

877,7 Компенсаційні

виплати на послуги
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послуги зв’язку окремим
пільговим категоріям громадян
3.4 Придбати
інклюзивні
засоби для осіб
з інвалідністю
та осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями
3.5 Надавати
матеріальну
допомогу з
коштів бюджету
Коростенської
міської
територіальної
громади :
-

малозабезпеченим громадянам Коростенської міської територіальної
громади;

допомогу
на поховання
непрацюючих
осіб, які
-

років

Коростенської міської
ради,
УПСЗН

зв’язку

протягом
2022-2026
років

Виконавчий комітет
Коростенської міської
ради,
Відділ
освіти

Бюджет
громади

протягом
2022-2026
років

Виконавчий комітет
Коростенської міської
ради,
УПСЗН

Бюджет
громади

500,0

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 Допомога в

інклюзивних засобах
для осіб з
інвалідністю та осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями
Матеріальна
допомога з коштів
бюджету
Коростенської
міської
територіальної
громади

4497,1

800,0 834,4 890,4

560,0

70,0

100,0

100,0

952,8

140,0

1019,5

150,0
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проживали та
зареєстровані
на території
Коростенської
міської
територіальної
громади;
на відшкодування вартості
сертифікованого приладу
обліку холодної
води
(лічильника)
малозабезпеченим громадянам
міста відповідно
до «Положення
про відшкодування
малозабезпеченим верствам
населення витрат на встановлення квартирних засобів
обліку холодної
води одержувачам житлових
субсидій за
рахунок коштів
міського
бюджету»,

протягом
2022-2026
років

Виконавчий комітет
Коростенської міської
ради,
УПСЗН

Бюджет
громади

113,0

20,0

22,0

22,0

24,0

25,0

Відшкодування
коштів за
лічильник холодної
води
малозабезпеченим
громадянам міста
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затвердженого
рішенням
виконавчого
комітету
Коростенської
міської ради від
18.01.2017р.
№25
- надавати одноразову
матеріальну допомогу в розмірі
1000 грн.
військовослужбо
вцям, які уклали
контракт про
проходження
військової
служби,
відповідно до
поданих списків
військовим
комісаріатом до
УПСЗН
3.6 Надавати
фінансову
підтримку
неприбутковим
громадським
організаціям,
для участі у виконанні програми «Турбота»

протягом
2022-2026
років

протягом
2022-2026
років

Виконавчий комітет
Коростенської міської
ради,
УПСЗН

Виконавчий комітет
Коростенської міської
ради,
УПСЗН

Бюджет
громади

Бюджет
громади

270,0

50,0

2900,0

500,0 500,0

50,0

50,0

60,0

600,0 600,0

60,0

Одноразова
матеріальна
допомога,
військовослужбовцям, які уклали
контракт про
проходження
військової служби

700,0 Фінансова підтримка

неприбуткових
громадським
організацій
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відповідно до
наданих ними
проектів
соціального
спрямування

3.7

Виплачувати
компенсацію
фізичним
особам, які надають соціальні
послуги інвалідам, громадянам
похилого віку та
хворим, які не
здатні до самообслуговування і
потребують
постійної сторонньої допомоги.

3.8 Надавати

фінансову підтримку інвалідам по зору 1 та
2 груп на оплату
за житловокомунальні
послуги

протягом
2022-2026
років

Виконавчий комітет
Коростенсь кої
міської
ради,
УПСЗН,
Фінансове
управління

Бюджет
громади

3900,0

протягом
2022-2026
років

Виконавчий комітет
Коростенської
міської
ради,
УПСЗН

Бюджет
громади

6999,9

700,0 750,0

800,0 800,0

850,0 Виплата компенсації

фізичним особам, які
надають соціальні
послуги інвалідам,
громадянам похилого
віку та хворим, які не
здатні до самообслуговування і
потребують постійної
сторонньої допомоги.

1225,0 1319,4 1399,5 1483,5

1572,5 Фінансова

підтримка інвалідів
по зору 1 та 2 груп
на оплату за
житлово-комунальні
послуги
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4. Соціальна підтримка осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників антитерористичної
операції (далі –АТО)/ООС та членів їх сімей, родин загиблих учасників бойових дій, учасників АТО/ООС,
які проживають та зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади
4.1 Надавати

грошову
допомогу з
коштів бюджету
Коростенської
міської
територіальної
громади особам
з інвалідністю
внаслідок війни,
учасникам
бойових дій,
учасникам
АТО/ООС та
членам їх сімей,
родинам
загиблих
учасників
бойових дій,
учасників
АТО/ООС.
4.2 Надавати на

виконання
розпорядження
голови ОДА

протягом
2022-2026
років

Виконавчий
комітет
Коростенської
міської
ради,
УПСЗН

Бюджет
громади

250,0

50,0

протягом
2022-2026
Років

Виконавчий
комітет
Коростенської
міської

Бюджет
громади

500,0

100,0 100,0

50,0

50,0

50,0

100,0 100,0

50,0

Грошова допомога
особам з
інвалідністю
внаслідок війни,
учасникам бойових
дій, учасникам
АТО/ООС та
членам їх сімей,
родинам загиблих
учасників бойових
дій, учасників
АТО/ООС.

100,0

Виконання
розпорядження
голови ОДА
грошової допомоги
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грошову
допомогу для
співфінансування з обласного
бюджету та
бюджету
міської
територіальної
громади, на
стоматологічне
лікування та
професійну реадаптацію, учасникам
АТО/ООС
та членів сімей
загиблих, зниклих безвісти
учасників
АТО/ООС,
ГЕРОЇВ
Небесної Сотні,
які проживають
та зареєстровані
на території
Коростенської
міської
територіальної
громади.
4.3 Надавати
фінансову
підтримку з
коштів бюджету
Коростенської

ради,

для
співфінансування з
обласного бюджету
та бюджету міської
територіальної
громади, на
стоматологічне
лікування та
професійну реадаптацію, учасникам
АТО/ООС
та членів сімей
загиблих, зниклих
безвісти учасників
АТО/ООС, ГЕРОЇВ
Небесної Сотні,

УПСЗН

протягом
2022-2026
років

Виконавчий
комітет
Коростенської
міської
ради,

Бюджет
громади

341,9

60,0

64,4

68,3

72,4

76,8

Фінансова підтримка
членам сімей
загиблих учасників
АТО/ООС для
оплати за житлово-
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міської
територіальної
громади членам
сімей загиблих
учасників
АТО/ООС для
оплати за
житлово-комунальні послуги,
послуги з
поводження з
побутовими
відходами у
розмірі 50-ти
відсоткової
знижки в межах
соціальних норм
визначених
законодавством
4.4 Забезпечити

стоматологічним лікуванням
та протезуванням (за винятком
протезування з
дорогоцінних
металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси,
нітріттитанового
покриття,

комунальні послуги,
послуги з
поводження з
побутовими
відходами у розмірі
50-ти відсоткової
знижки в межах
соціальних норм
визначених
законодавством

УПСЗН

протягом
2022-2026
Років
протягом
2022-2026
років

Виконав
чий
комітет
Коростенської
міської
ради,
УПСЗН

Бюджет
громади
Бюджет
громади

500,0

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 Стоматологічне
лікування та протезування учасникам

АТО/ООС,
членам родин загиблих учасників
АТО/ООС,
учасникам
АТО/ООС в родині
яких є діти інваліди,
учасникам АТО/ООС
в родині яких є 3 і
більше дітей,
інваліди війни з
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бюгельного
протезування,
імплантів),
учасникам
АТО/ООС,
членам родин
загиблих
учасників
АТО/ООС,
учасникам
АТО/ООС в
родині яких є
діти інваліди,
учасникам
АТО/ООС в
родині яких є 3 і
більше дітей,
інваліди війни з
числа учасників
АТО/ООС,
які проживають
та зареєстровані
на території
Коростенської
міської
територіальної
громади

числа учасників
АТО/ООС

5. Зміцнення інституту сім’ї
5.1 Проводити

заходи по
виявленню та

протягом
2022-2026
років

Служба у
справах
дітей,

Бюджет
громади

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Зменшення кількості
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
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КМЦСС,

інспектуванню
сімей, які
опинились у
складних життєвих обставинах, здійснювати соціальний
супровід сімей,
матерів, які
мають намір
відмовитись від
новонародженої
дитини
5.2 Організовувати

роботу консультаційного
пункту на базі
Коростенської
ЦМЛ з питань
відповідального
батьківства та
запобігання ранньому соціальному сирітству
5.3 Забезпечення

надання соціальних послуг
випускникам
закладів освіти
Коростенської
міської
територіальної

батьківського піклування, зменшення
відмов від новонароджених дітей в
пологових відділеннях

Коростенська
ЦМЛ

протягом
2022-2026
років

Коростенська
ЦМЛ,

Бюджет
громади

Соціальний захист
сімей з дітьми

Бюджет
громади

Допомога у набутті
дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського
піклування, знань та
навичок, необхідних
для їх соціальної
адаптації після

КМЦСС

протягом
2022-2026
років

Служба у
справах
дітей,
КМЦСС
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громади з числа
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, з
метою їх соціалізації та підготовки до самостійного життя
5.4 Проводити

інформаційну
кампанію
„Візьміть
дитину у
родину”:

закінчення інтернатного закладу

протягом
2022-2026
років

Служба у
справах
дітей,
КМЦСС

- Вести банк
даних кандидатів у прийомні
батьки, батькивихователі;

Служба у
справах
дітей,
КМЦСС

- здійснювати
соціальний супровід дитячих
будинків
сімейного типу,
прийомних
сімей, патронатних сімей;

Служба у
справах
дітей,
КМЦСС

Бюджет
громади

Залучення
потенційних
кандидатів у
прийомні батьки,
батьки-вихователі

Бюджет
громади

Сто відсоткове
охоплення
соціальним
супроводом
прийомних сімей,
дитячих будинків
сімейного типу
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- організовувати
та проводити
навчання з
метою підвищення кваліфікації
прийомних
батьків, батьківвихователів,
патронатних
вихователів.

протягом
2022-2026
років

Служба у
справах
дітей,
КМЦСС

Збільшення
кількості дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
влаштованих у
сімейні форми
виховання

6. Соціальна підтримка багатодітних сімей
6.1 Забезпечувати

супровід
багатодітних
родин, які
перебувають у
складних життє
вих обставинах:

протягом
2022-2026
років

КМЦСС

- вести Єдиний
облік
багатодітних
сімей

УПСЗН

- замовляти
бланки посвідчень батьків та
дитини з
багатодітної
сім'ї
6.2 Проводити
конкурс

УПСЗН

протягом
2022-2026

КМЦСС

Бюджет
громади

Забезпечення
соціального
патронажу
багатодітних сімей

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Надання соціальної
допомоги сім`ям

Забезпечення
дотримання прав
членів багатодітних сімей
Бюджет
громади

30,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Утвердження
духовності, розвиток
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„Таланти
багатодітної
родини”
6.3 Проводити

заходи до Дня
матері, Дня
сім’ї, новорічних та
різдвяних свят:

років

морально-сімейних
цінностей

УПСЗН
протягом
2022-2026
років

- організувати
святкове вручення посвідчень
та нагрудних
знаків „Матигероїня”,
посвідчень
батьків та
дитини з
багатодітної
сім’ї

УПСЗН

Бюджет
громади

Утвердження
духовності,
розвиток моральносімейних цінностей

КМЦСС

- проводити
акції „Подаруй
дитині свято”,
„Милосердя”

Відзначення
багатодітних сімей

Надання допомоги
сім`ям, які
опинились у
складних життєвих
обставинах

КМЦСС

7. Попередження насильства в сім’ї.
7.1 Проводити

освітню акцію в
закладах освіти

протягом
2022-2026
років

Відділ
освіти,
КМЦСС,

Бюджет
громади

Не
потребує
фінансу-

Надання комплексних знань про
явище насильства в
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„Світ без
насильства”:
-проводити
тематичні
семінари,
тренінги, круглі
столи, лекційні
заняття для
працівників
органів
державної
влади, органів
місцевого
самоврядування широкого загалу
різних категорій
населення з
питань
попередження
насильства в
сім’ї.
7.2 Організовувати

діяльність
мультидисциплі
-нарної групи
для роботи з
агресорами та
жертвами
насильства в
сім’ї.
7.3 Організувати

УПСЗН

вання

протягом
2022-2026
років

Відділ
освіти,
УПСЗН,
КМЦСС

протягом
2022-2026
років

УПСЗН
КМЦСС,
Служба у
справах
дітей,
Національна поліція

Бюджет
громади

протягом

УПСЗН

Бюджет

сім`ї, шляхи його
подолання
Надання
практичних
навичок, необхідних
для роботи з
жертвами
насильства в сім`ї та
кривдниками

Створення закладу
по роботі з
кривдниками та
жертвами
насильства в сім`ї

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0
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роботу та
функціонування
мобільної бригади соціальнопсихологічної
допомоги
особам, які
постраждали від
домашнього
насильства
та\або насильства за ознакою
статі
7.4 Організувати

роботу із Центром соціальнопсихологічної
реабілітації з
проходження
корекційної
програми
особами, які
вчинили домашнє насильство або належать до групи
ризику щодо
його вчинення.
7.5 Проводити

заходи у рамках
Всеукраїнської
акції „16 днів

КМЦСС,
Служба у
справах
дітей ,
Національна поліція

громади

протягом
2022-2026
років

УПСЗН
КМЦСС,
Служба у
справах
дітей,
Національна поліція

Бюджет
громади

Надання
психологічної
реабілітації з
проходження
корекційної
програми особами,
які вчинили
домашнє насильство
або належать до
групи ризику щодо
його вчинення

протягом
2022-2026
років

Відділ
освіти,
УПСЗН,
КМЦСС,

Бюджет
громади

Залучення
широкого загалу до
питання протидії
насильству в сім`ї,

2022-2026
років
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проти
насильства”

7.6 Проводити

заходи у рамках
національної
кампанії „Стоп
насильство!”
7.7 Проводити

тематичні
конкурси
малюнків,
фоторобіт,
соціальної
реклами
7.8 Забезпечувати

виконання ЗУ
«Про соціальні
послуги» щодо
організації та
надання
соціальних
послуг особам,
які перебувають
у складних
життєвих
обставинах (а
саме, для
забезпечення
соціального

Служба у
справах
дітей

підвищення рівня
демократичної
самосвідомості
різних верств
населення
Поширення ідей
ненасильницького
способу життя в
суспільстві

протягом
2022-2026
років

УПСЗН,
КМЦСС

Бюджет
громади

протягом
2022-2026
років

Відділ
освіти,
КМЦСС,
Служба у
справах
дітей

Бюджет
громади

20,0

4,0

протягом
2022-2026
років

УПСЗН

Бюджет
громади

500,0

100,0 100,0

4,0

4,0

4,0

4,0

100,0 100,0 100,0

Поширення ідей
толерантної
суспільної
поведінки та
розвиток творчих
здібностей різних
верств населення
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замовлення та
стимулювання
ринку надавачів
соціальних
послуг особам,
які постраждали
від домашнього
насильства
та/або
насильства за
ознакою статі).

8. Забезпечення гендерної рівності.
8.1 Проводити

тематичні
семінари,
тренінги, круглі
столи, лекційні
заняття, відео
лекторії.
8.2 Розповсюджен-

ня методичних
рекомендацій,
тематичних
брошур,
буклетів
8.3

Проводити
заходи з нагоди

протягом
2022-2026
років

УПСЗН,
КМЦСС

Бюджет
громади

протягом
2022-2026
років

УПСЗН,
КМЦСС

Бюджет
громади

протягом
2022-2026

УПСЗН,
КМЦСС

Бюджет
громади

Надання комплексних знань про
гендерну рівність,
шляхи її
досягнення,
формування засад
демократичного
співіснування в
соціумі
Поширення серед
соціальних
партнерів
методичних
розробок
Привернення уваги
до питання
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Дня батька:
- проводити
тиждень
правових знань;

років
протягом
2022-2026
років

- проводити
тематичні
конкурси
малюнки,
фотороботи до
Дня батька
8.4 Розповсюджу-

вати тематичні
соціальні реклами, створювати
тематичні інформаційні матеріали у місцевих ЗМІ

відповідального
батьківства
Відділ
освіти
КМЦСС

Бюджет
громади

20,0

УПСЗН,
КМЦСС

протягом
2022-2026
років

УПСЗН,
КМЦСС

Підвищення рівня
правової культури
різних категорій
населення з питань
сімейної, гендерної
політики,
попередження
насильства в сім`ї,
протидії торгівлі
людьми
4,0

Бюджет
громади

9. Протидія торгівлі людьми

4,0

4,0

4,0

4,0

Залучення
широкого загалу
населення до
впроваджу-ння
гендерних підходів,
розвиток творчого
потенціалу різних
категорій населення
Поширення ідей
толерантності, не
насильницької
поведінки серед
широкого загалу
населення
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9.1 Проводити

інформаційно просвітницьку
роботу
(тренінги,
семінари, акції
тощо) з питань
протидії
торгівлі людьми
та
попередження
нелегальної
міграції:

протягом
2022-2026
років

УПСЗН,
КМЦСС

Бюджет
громади

- надавати
соціальну
допомогу
особам, які
постраждали від
торгівлі
людьми;

Надання комплексних знань про
явище торгівлі
людьми та протидію
їй

Надання соціальної
допомоги особам,
які постраждали від
торгівлі людьми та
оформлення
виплати
постраждалим

-приймати
участь у
навчальних
семінарах та
тренінгах з
питань протидії
торгівлі людьми
9.2 Поширювати

ідеї безпечної
поведінки при

протягом
2022-2026
років

УПСЗН

Бюджет
громади

Поширення серед
широких верств
населення знань про
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працевлаштуванні, зокрема при
виїзді за кордон,
безпечної
поведінки в
інтернет-мережі

явище торгівлі
людьми, шляхи
його подолання

10. Оздоровлення та відпочинок дітей
10.1 Забезпечувати

всіх дітей, які
направляються
в оздоровчі
табори та
санаторні заклади медичним
оглядом та
відповідною
медичною
документацією
10.2 Забезпечувати

супровід
медичними
працівниками та
особами, які
мають досвід
роботи з дітьми,
організованих
груп дітей до
місць відпочин-

протягом
2022-2026
років

Коростенська ЦМЛ

Бюджет
громади

Підготовка дітей
м.Коростеня до
оздоровлення та
відпочинку

протягом
2022-2026
років

Коростенська ЦМЛ,
Відділ
освіти

Бюджет
громади

Забезпечення
перевезення груп
дітей на
оздоровлення та
відпочинок
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ку і у зворотному напрямку
10.3 Сприяти залученню підприємств, установ і
організацій,
благодійних та
релігійних
організацій до
надання
фінансової та
матеріальної
допомоги в
організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей
10.4 Продовжувати

практику
оздоровлення
дітей-сиріт, дітей
позбавлених
батьківського
піклування, дітей
з багатодітних,
малозабезпечених сімей, дітей,
які постраждали
внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС, обдарованих дітей,

протягом
2022-2026
років

Виконавчи
й комітет
Коростенсь
кої міської
ради

Бюджет
громади

Збільшення
кількості дітей,
забезпечених
послугами
оздоровлення та
відпочинку

протягом
2022-2026
років

УПСЗН

Бюджет
громади

Збільшення
кількості дітей,
забезпечених
послугами
оздоровлення в
УДЦ „Молода
гвардія” та МДЦ
„Артек”
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дітей внутрішньо
переміщених
осіб та учасників
бойових дій,
дітей, батьки
яких загинули
від нещасних
випадків на
виробництві або
під час виконання службових
обов’язків на
базі УДЦ
„Молода гвардія”
та МДЦ „Артек”
за рахунок
коштів державного бюджету
та коштів батьків
10.5

Продовжувати
практику оздоровлення дітей,
які постраждали
внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС в Державному закладі
"Український
спеціалізований
диспансер радіаційного захисту
населення МОЗ
України"

протягом
2022-2026
років

УПСЗН

Бюджет
громади

Збільшення
кількості дітей,
забезпечених
послугами
оздоровлення в
Державному закладі
"Український
спеціалізований
диспансер
радіаційного
захисту населення
МОЗ України"
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10.6

Постійно
оновлювати
банк даних
дітей пільгових
категорій,
зокрема тих, які
потребують
оздоровлення
та відпочинку:

протягом
2022-2026
років

УПСЗН

- забезпечувати
в першочерговому порядку
оздоровлення
та відпочинок
дітей пільгових
категорій;
- забезпечувати
перевезення
дітей, які
від’їжджають на
відпочинок і
оздоровлення,
до місць відпочинку та у зворотному напрямку, автомобільним і залізничним транспортом;

Коростенська ЦМЛ,
Відділ
освіти,
УПСЗН

- забезпечувати
направлення

УПСЗН

Виконавчий
комітет
Коростенської
міської
ради

Бюджет
громади

Збільшення
кількості дітей,
забезпечених
послугами
оздоровлення та
відпочинку

150,0

100,0

Відповідно до Коштів
призначень бюджету

30,0 30,0

20,0

20,0

30,0

20,0

30,0

20,0

30,0

20,0 Забезпечення

перевезення
організованих груп
дітей до місць
відпочинку і у
зворотному
напрямку

Збільшення
кількості дітей,
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дітей пільгових
категорій на
оздоровлення/
відпочинок за
рахунок коштів
державного та
обласного
бюджетів.

10.7 Створювати

щорічно на базі
закладів освіти
Коростенської
міської
територіальної
громади міста
пришкільні
табори з денним
перебуванням
дітей:
-вживати заходи,
спрямовані на
безпечне
перебування дітей у дитячих закладах відпочинку з денним
перебуванням,
підвищувати

державного та громади не
потребує
обласного
бюджетів

протягом
2022-2026
років

Відділ
освіти

Коростенська ЦМЛ,
Відділ
освіти,
Відділ з
питань
цивільного
захисту

Бюджет
громади

забезпечених
послугами
оздоровлення/
відпочинку за
рахунок коштів
державного та
обласного
бюджетів,
своєчасний
розрахунок за
отримані послуги
оздоровлення/
відпочинку
Забезпечення
організованого
відпочинку дітей в
літній період

Створення умов для
безпечного
перебування дітей у
дитячих закладах
відпочинку з
денним перебуванням
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відповідальність
керівників,
вихователів та
інших працівників за життя і
здоров’я дітей,
приділяти особливу увагу профілактиці
дитячого травматизму та запобіганню нещасним випадкам;

протягом
2022-2026
років

Бюджет
громади

- здійснювати
державний санітарно-гігієнічний, протипожежний, протиепі-деміологічний нагляд за
станом дитячих
закладів відпочинку з денним
перебуванням і
якістю питної
води в них;

Відділ з
питань
цивільного
захисту,
Коростенське
міжрайонне
управління
Держсанепідслужби
у Житомирській
області (за
згодою)

Створення умов для
безпечного
перебування дітей у
дитячих закладах
відпочинку з
денним перебуванням

- сприяти організації у дитячих
закладах відпочинку з денним

КМЦСС,
Відділ
освіти

Організація у
дитячих закладах
відпочинку з
денним перебуван-
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перебуванням
змістовного
дозвілля,
проводити
культурно-масові, фізкультурно-спортивні
заходи тощо
- залучати молодіжні громадські
організації до
участі в патріотично-виховній,
культурнопросвітницькій,
спортивній та
краєзнавчій
роботі з дітьми в
дитячих закладах
відпочинку з
денним
перебуванням
- впроваджувати
у систему роботи
дитячих закладів
відпочинку з
денним
перебуванням
проведення
заходів щодо
формування
здорового

протягом
2022-2026
років

Бюджет
громади

ням змістовного
дозвілля для дітей

Відділ
освіти,
КМЦСС

Забезпечення
змістовного
дозвілля дітей, які
перебувають в
дитячих закладах
відпочинку з
денним перебуванням

КМЦСС

Формування
здорового способу
життя дітей та
підлітків
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способу життя
дітей та
підлітків;

протягом
2022-2026
років

Бюджет
громади

організовувати
під час літніх
канікул роботу
мобільних
консультативних пунктів з
метою
попередження
негативних
явищ у молодіжному середовищі та проведення профілактичної роботи в
дитячих закладах відпочинку
з денним
перебуванням;

КМЦСС

Попередження
негативних явищ у
молодіжно-му
середовищі та
проведення
профілактичної
роботи в дитячих
закладах
відпочинку з
денним перебуванням

- забезпечувати
безкоштовне
надання
медичних послуг
дітям, які
перебувають в
дитячих закладах
відпочинку з
денним
перебуванням .

Коростенська
ЦМЛ

Збереження
здоров`я дітей, які
перебувають в
дитячих закладах
відпочинку з
денним перебуванням

-
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Секретар міської ради

Олександр ОЛЕКСІЙЧУК
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Пояснювальна записка
до проекту рішення одинадцятої сесії VІІІ скликання
Коростенської міської ради від 25.11.2021р. « Про затвердження
комплексної програми «Турбота»
Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки»
1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення.
Рішення приймається з метою соціальної підтримки громадян, пільгової
категорії населення Коростенської міської територіальної громади, та
надання їм додаткових соціальних гарантій щодо соціального їх захисту.
Цілі та завдання прийняття рішення
Соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення, а саме
ветеранів війни та праці, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян та
надання їм додаткових соціальних гарантій, отримання ними позитивних
зрушень у рівні та якості їх життя шляхом створення фінансової підтримки та
організаційно-правової допомоги на основі ефективного використання
бюджетних ресурсів Коростенської міської територіальної громади, а також
підтримка міських громадських організацій та організацій і установ
соціального спрямування.
Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Коростенської міської територіальної громади на підставі Бюджетного
кодексу України та залученням допомоги від благодійних організацій.
2. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
рішення.
Реалізація
заходів
проекту
комплексної
програми
«Турбота»
Коростенської
міської територіальної громади на 2022-2026 роки
забезпечить можливість отримати соціально незахищеним громадянам
Коростенської міської територіальної громади різні види додаткових
допомог, що дозволить пом’якшити соціальну напругу у зв’язку з
негативним впливом інфляційних процесів і відчути реальну допомогу з боку
місцевої влади.
Начальник УПСЗН

Ігор ЄСІН
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Довідка
про погодження проекту рішення «Про затвердження комплексної
програми «Турбота»
Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки»,
затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської
міської ради від 25.11.2021р.

Проект рішення розроблено: Управлінням праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Виконавець: Єсін Ігор Володимирович, начальник управління праці та
соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської
ради, тел.(04142) 5-04-39
Доповідає на сесії: Єсін Ігор Володимирович, начальник управління праці
та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської
міської ради
Доповідає на засіданнях постійних комісій: Єсін Ігор Володимирович,
начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Коростенської міської ради
Розсилка:
1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Коростенської міської ради:
Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 8, каб. № 1
тел.(04142) 5-04-39
2. Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської
ради:
Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб.
№ 56, тел.(04142) 4-10-65
3. Управління економіки виконкому Коростенської міської ради
Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 22,
каб. № 37-А, тел. 5-08-03
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Додаток 3
До комплексної програми « Турбота»
Коростенської міської територіальної громади
на 2022- 2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії
Коростенської міської ради VІІІ скликання
від 25.11.2021 року № 668

Ресурсне забезпечення комплексної програми «Турбота» Коростенської
міської територіальної громади
на 2022-2026 роки
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання
програми
1
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
державний бюджет
міський бюджет
кошти небюджетних
джерел
Секретар міської ради

2022 рік

Етапи виконання програми
2023 рік
2024 рік
2025 рік

2026 рік

Усього витрат на
виконання програми

тис.грн
2

тис.грн
3

тис.грн
4

тис.грн
5

тис.грн
6

тис.грн
7

15363,0

16166,1

17054,9

17900,4

18865,5

85349,9

Олександр ОЛЕКСІЙЧУК
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Додаток 4
До комплексної програми «Турбота»
Коростенської міської територіальної громади
на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії
Коростенської міської ради VІІІ скликання
від 25.11.2021 року № 668

Показники продукту комплексної програми «Турбота» Коростенської міської територіальної громади
на 2022-2026 роки

№
з/п
1

Назва показника

2

Одиниц
я
виміру
3

І
1

2

3
4

5

Кількість осіб, які мають право на
пільговий проїзд автомобільним
транспортом
Кількість осіб, які мають право на
пільговий проїзд залізничним
транспортом
Кількість отримувачів допомоги
на поховання окремим категоріям
громадян
Кількість отримувачів адресної
матеріальної допомоги
Кількість отримувачів допомоги
на відшкодування
малозабезпеченим верствам
населення витрат на встановлення
квартирних засобів

осіб

Вихідні дані
Етапи виконання програми
на початок дії
2022 рік
2023 рік 2024 рік
2025 рік
програми
4
5
6
7
8
Показники продукту програми
22400
29835
31685
33364
35032

2026 рік
9
36700

осіб

22400

29835

31685

33364

35032

36700

осіб

66

71

75

79

83

87

осіб

994

1056

1112

1168

1224

1280

осіб

-

5

6

7

8

9

43

6

7

8

9

10

11

12

13
ІІ

обліку холодної води
Кількість учасників АТО, які
пройшли лікування та
протезування
Кількість громадських організацій
- одержувачів фінансової
підтримки
Кількість осіб, які звернулись за
призначенням та яким
виплачуються компенсації за
соціальні послуги
Кількість фізичних осіб, яким
виплачується компенсація за
надання соціальних послуг, осіб, з
них особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ
групи
Кількість фізичних осіб, яким
виплачується компенсація за
надання соціальних послуг, осіб, з
них хворі, які не здатні до
самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги,
визнані такими в порядку,
затвердженому МОЗ
Кількість отримувачів пільг (у
тому числі членів сім’ї)
Кількість отримувачів пільг (у
тому числі членів сім’ї) членам
сімей загиблих (померлих)
учасників АТО
Кількість фізичних осіб, що мають
право на отримання послуги зв’язку
пільговим категоріям населення.

осіб

-

10

11

12

13

14

осіб

3

8

10

11

12

13

осіб

210

223

235

247

259

271

осіб

110

117

123

129

135

141

осіб

100

106

112

118

124

130

осіб

296

314

331

348

365

382

осіб

28

30

32

34

36

38

осіб

1141

1212

1276

1340

1404

1468

Показники ефективності програми

44

1

2

3
4
5

6

7

8

Середньомісячний розмір
компенсації за пільговий проїзд
автомобільним транспортом
Середньомісячний розмір
компенсації за пільговий проїзд
залізничним транспортом
Середній розмір допомоги на
поховання окремим категоріям
громадян
Середній розмір адресної
матеріальної допомоги
Середній розмір вартості
квартирних засобів обліку
холодної води
Середній розмір відшкодування
вартості проведеного лікування та
протезування учасників АТО
Середні видатки на фінансову
підтримку однієї громадської
організації
Середній розмір виплат за
надання послуг зв’язку пільговим
категоріям населення.

грн

16,6

19,3

19,1

19,1

19,1

19,1

грн

16,6

19,3

19,1

19,1

19,1

19,1

грн

75,8

82,2

111,1

105,5

140,6

143,7

грн

67,1

63,1

62,5

63,5

65,0

66,4

грн

-

333,3

305,5

261,9

250,0

231,5

грн

-

833,3

757,6

694,4

641,0

595,2

грн

58333

62500

50000

54545

50000

53846

грн

51,1

49,1

49,1

49,2

49,5

49,8

ІІІ
1

2
3

Показники якості програми
Рівень забезпечення
відшкодування витрат на
пільговий проїзд автомобільним
транспортом
Рівень забезпечення
відшкодування витрат на
пільговий проїзд залізничним
транспортом
Рівень забезпечення виплати

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

45

4

5

6

7

8

9

10

допомоги на поховання окремим
категоріям громадян
Рівень забезпечення виплати
адресної матеріальної допомоги
Рівень забезпечення допомоги на
відшкодування малозабезпеченим
верствам населення витрат на
встановлення квартирних засобів
обліку холодної води
Питома вага кількості
призначених компенсацій до
кількості звернень за
призначенням компенсації
Рівень забезпечення
відшкодування вартості
проведеного лікування та
протезування учасників АТО
Рівень видатків на фінансову
підтримку громадської організації
Рівень забезпечення
відшкодованих пільгових послуг
від нарахованих членам сімей
загиблих (померлих) учасників
АТО
Рівень забезпечення
відшкодування витрат на послуги
зв’язку пільговим категоріям
населення.

Секретар міської ради

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100
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