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ПРОГРАМА
соціальної підтримки окремих категорій мешканців 
м.Борислава та смт.Східниці на 2019 - 2020 роки 

Метою Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м.Борислава та смт.Східниці на 2019 - 2020 роки (надалі Програма) є:
забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м.Борислава та смт.Східниці; 
сприяння вирішенню матеріально-побутових, соціальних проблем окремих категорій мешканців м.Борислава та смт.Східниця;
фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в обсягах, затверджених міською радою на 2019 та 2020 роки передбачених в паспорті Програми згідно додатку до Програми.
Очікувані результати виконання Програми: 
- покращення соціального захисту окремих категорій жителів м.Борислава та смт.Східниці шляхом надання їм додаткових соціальних гарантій та забезпечення адресної підтримки. 

Заходи 
щодо посилення соціального захисту громадян
1. Надання безкоштовної консультативної допомоги з питань соціального захисту окремим категоріям громадян, що потребують соціальної підтримки із залученням спеціалістів (психологів, лікарів, юристів).
Управління праці та соціального захисту населення міської ради; КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР; Бориславський міський терито-ріальний центр соціального обслуго-вування (надання соціальних послуг).

2. Надання: 
- щомісячної грошової доплати до пенсії ветеранам УПА та почесним громадянам міста  200 грн.;
- одноразової грошової допомоги до Дня Героя почесним громадянам міста;
- одноразової грошової допомоги до Дня Захисників Вітчизни  ветеранам УПА, учасникам АТО та постраждалим у масових акціях протесту під час Революції Гідності;
- одноразової грошової допомоги потерпілим від політичних репресій.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради.

3. Надання одноразової грошової допомоги інвалідам по зору І групи.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради.


4. Надання пільг на оплату за користування телефоном ветеранам УПА в розмірі 50% абонентної плати.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради.

5. Надання одноразової грошової допомоги за рахунок коштів міського бюджету громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам бойових дій на території Афганістану та їх вдовам. 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради.
6. Надання:
- додаткової щомісячної адресної допомоги непрацюючим працездатним особам, які доглядають за інвалідом І групи;
- щомісячної грошової компенсації інвалідам І групи з оплати телефонних послуг. 
Управління праці та соціального захисту населення  міської ради.

7. Проведення профілактичних медичних оглядів окремим категоріям громадян, що потребують соціальної підтримки. 
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР.

8. Проведення диспансеризації окремим категоріям громадян, що потребують соціальної підтримки.
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР.

9. Забезпечення лікувальними засобами, що надходять по лінії гуманітарної допомоги, у першу чергу громадян, що потребують соціальної підтримки. 
КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР; Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг); громадські організації.

10. Організація дозвілля, екскурсій, виставок, концертів для громадян, що потребують соціальної підтримки.
Відділ освіти міської ради; управління  культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради.

11. Проведення щорічної спартакіади для осіб з інвалідністю. 
Асоціація інвалідів м.Борислава та смт.Східниці; управління праці та соціального захисту населення міської ради.

	12. Проведення оздоровлення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Управління праці та соціального захисту  населення міської ради. 
ДОДАТОК 
до Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м.Борислава та смт.Східниці на 2019 - 2020 роки


ПАСПОРТ 
Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м.Борислава 
та смт.Східниці на 2019-2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми
Бориславська міська рада
2. Дата, номер рішення про  
    затвердження Програми
    
3. Розробник Програми
Управління праці та соціального захисту населення міської ради
4. Відповідальні виконавці 
    Програми

Управління праці та соціального захисту населення міської ради; КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР; Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
5. Термін реалізації Програм
2019-2020 роки
6. Етапи виконання Програми
Згідно з помісячним розписом асигнувань міського бюджету на 2019 та 2020 роки
7. Загальний обсяг фінансових 
    ресурсів, необхідних для 
    реалізації Програми в 2019 році
416, 2 тис.гривень.



Керуючий справами виконкому                                                       І.М.Кобилецький



