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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

_____________ 2022 року
Борислав
№____




Про затвердження Програми соціальної 
підтримки окремих категорій мешканців
Бориславської міської територіальної 
громади на 2022 рік 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 23.12.2021 р. №755 « Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 р. №11 «Про схвалення проєкту Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022рік», беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення Цапів Ірини від 17.01.2022 року №50, рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від __.__.2022 р. №__/__ та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від __.__.2022 р. №__/__,   міська рада 
		
В И Р І Ш ИЛ А:

1. Затвердити Програму соціальної підтримки окремих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік та паспорт до неї згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій). 
 
Міський голова                                                                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ








          ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
____________ 2022 року № ____


ПРОГРАМА
соціальної підтримки окремих категорій мешканців
 Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік

Метою Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік (надалі Програма) є:
забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців Бориславської міської територіальної громади; 
сприяння вирішенню матеріально-побутових, соціальних проблем окремих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади;
фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади в обсягах, затверджених міською радою на 2022 рік передбачених в паспорті Програми згідно додатку до Програми.
Очікувані результати виконання Програми: 
покращення соціального захисту окремих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади 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”; Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
2. Надання: 
щомісячної грошової доплати до пенсії ветеранам УПА  1000  грн.
щомісячної грошової виплати почесним громадянам міста  200 грн.;
одноразової грошової допомоги до Дня Захисників Вітчизни ветеранам УПА, учасникам АТО та постраждалим у масових акціях протесту під час Революції Гідності;
одноразової грошової допомоги реабілітованим та потерпілим від політичних репресій.
одноразової грошової виплати у розмірі 1000 грн. з нагоди 100-літнього ювілею.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради.

3. Надання грошової допомоги особам з інвалідністю.
Управління праці та соціального захисту населення міської ради.

4. Надання грошової допомоги громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам бойових дій на території Афганістану та їх вдовам. 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради.

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

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

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

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

9.  Проведення щорічної спартакіади для осіб з інвалідністю. 
Громадські організації осіб з інвалідністю;
Управління праці та соціального захисту населення міської ради.

10. Проведення оздоровлення осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи .
Управління праці та соціального захисту населення міської ради .
11. Співфінансування закупівлі житла для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до категорії.
Управління праці та соціального захисту населення  міської ради



ДОДАТОК 
до Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік



ПАСПОРТ 
Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців
 Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік

1. Ініціатор розроблення Програми
Управління праці та соціального захисту населення міської ради 
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”; Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
5. Термін реалізації Програм
2022 рік
6. Етапи виконання Програми
Згідно з помісячним розписом асигнувань бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022рік
7. Загальний обсяг фінансових 
    ресурсів, необхідних для 
    реалізації Програми в 2022 роц

451,6 тис. грн.





Секретар міської ради                                                                    Юрій ХИМИН

