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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
1. 

Назва Програми 

(Назва програми повинна 

вказувати на її специфіку) 

Програма соціальної підтримки окремих 

категорій населення Кушугумської  
територіальної громади Запорізького 

району Запорізької області «Назустріч 

людям»  

на 2022 рік 

2. Ініціатор розроблення 

Програми 
Кушугумська селищна рада 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

 

4. Головний розробник Програми Кушугумська селищна рада 

5. Співрозробннки Програми Виконавчий комітет 

6. Відповідальний виконавець 

Програми 
Виконавчий комітет 

7. Співвиконавці Програми Відділ соціального захисту населення 

апарату виконавчого комітету 

8. Термін реалізації Програми 2022 рік 

9. Мета Програми Підвищення ефективності системи 

соціальної допомоги на території   

Кушугумської селищної ради через 

посилення адресності при її наданні та 

шляхом включення додаткових заходів 

щодо соціальної підтримки громадян для 

забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків для гідного їх існування, 

вирішення проблем матеріально-

технічного, соціально-побутового, 

культурного характеру, здійснення 

конкретних заходів, спрямованих на 

надання адресної підтримки окремим 

категоріям громадян, що зареєстровані та 

проживають на території Кушугумської  

територіальної громади Запорізького 

району Запорізької області, забезпечення 

соціального обслуговування, надання 

соціальних та реабілітаційних послуг, 

залучення до співробітництва громадських 

та благодійних організацій 



10. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

в тому числі: 

- коштів селищного бюджету(тис.грн) 

- коштів державного бюджету 

- кошти позабюджетних джерел 

 

 

 200,00грн 

 

 

 

 200,00грн 

11.    Очікувані результати 

   виконання 
- Забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків для гідного 

їх існування, вирішення проблем 

матеріально-технічного, соціально-

побутового, культурного характеру. 

- Здійснення конкретних заходів, 

спрямованих на надання адресної 

підтримки окремим категоріям громадян, 

що зареєстровані та проживають на 

території Кушугумської  територіальної 

громади Запорізького району Запорізької 

області. 

- Забезпечення соціального 

обслуговування, надання соціальних та 

реабілітаційних послуг, залучення до 

співробітництва громадських та 

благодійних організацій 

- Зростання довіри до влади. 

-Здобуття та/або розширення досвіду 

громадськими організаціями у різних 

напрямках співпраці. 

- Встановлення партнерських відносин 

між владою та громадськими 

організаціями. 

- Зростання активності громадян, 

громадських та благодійних організацій, 

спрямованих на надання соціальних послуг 

малозахищеним категоріям громадян. 

-Підвищення результативності 

виконання селищною радою своїх завдань 

та вдосконалення якості муніципальних 

послуг. 

 



12. Ключові показники 

ефективності 
Рівень охоплення соціальною підтримкою 

окремих категорій населення Кушугумської 

територіальної громади Запорізького 

району Запорізької області протягом 2022 

року 

 

Одним із пріоритетних напрямків соціальної політики є підвищення 

ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, кожної 

окремої людини. Саме на вирішення цих стратегічних завдань, а також на 

зростання рівня життя вразливих категорій громадян, надання їм 

необхідних соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого 

значення набувають завдання підвищення добробуту населення, 

заохочення його прагнення до соціального прогресу з метою наближення 

рівня життя в країні до європейських стандартів. Вирішення цих завдань 

неможливе без професійного підходу до формування та реалізації політики 

соціального захисту і соціального забезпечення на державному та 

місцевому рівнях. 

Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної 

політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини 

стосовно рівня і якості життя. Об'єкти соціального захисту - це особа, сім'я 

та їх добробут. 

Зазначені факти свідчать про необхідність продовження практики 

реалізації заходів у сфері соціального захисту та соціального 

обслуговування, виходячи зі стратегічних напрямів розвитку країни взагалі 

та в рамках Програми соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької 

області «Назустріч людям» на 2022 рік (далі - Програма). 

В основу розробки Програми покладено аналіз законодавства 

України, що формує соціальну політику в країні, досвід роботи селищної 

ради в сфері соціального захисту, який був отриманий у процесі реалізації 

попередніх соціальних програм. Програма включає додаткові заходи щодо 

забезпечення гарантованих прав і можливостей членів громади в рівній 

мірі користуватися економічними ресурсами, що спрямовуються на 

задоволення потреб жінок і чоловіків соціально-вразливих груп, які 

потребують соціальної допомоги та підтримки. Програма передбачає 

особистісно орієнтований індивідуальний підхід з урахуванням 

особливостей жінок та чоловіків, які відчувають дискримінацію за ознакою 

соціального становища та орієнтована на досягнення конкретних 

результатів, підлягає моніторингу та контролю. 

 

 

 

 



II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

Пріоритетним завданням органів місцевого самоврядування є 

покращення соціального стану окремих категорій громадян та осіб, які 

опинилися в скрутних життєвих обставинах. 

Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину 

України гарантований Конституцією України. Вжиті державою заходи 

щодо підвищення соціального забезпечення окремих категорій населення 

не покривають додаткових витрат, необхідних для життєдіяльності 

громадян. 

  

До складу Кушугумської територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області входить 3 населених пункти: смт. Балабине,                       

смт. Кушугум та смт. Малокатеринівка. 

Станом на 01.01.2022 року на території Кушугумської  

територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

зареєстровано 18225 жителів, з них жінок – 8074, що становить 44%, 

чоловіків – 7400, що становить 41 %.  

Кількість мешканців громади з вразливих груп становить 3640 осіб, 

що становить 38 % від зареєстрованих осіб, з них жінок –2189 (60 %), 

чоловіків – 1451 (40%) 

- внутрішньо переміщені особи – 69 осіб, з них 45 – жінок, 24 – 

чоловіків; 

- особи похилого віку – 4538 осіб, з них 2880 жінок, та 1658 – 

чоловіків ; 

- самотні матері/батьки – 411 осіб, з них 409 – матерів, 2 – батько; 

- особи з інвалідністю – 301 осіб, з них 154 – жінок, 147 – чоловіків; 

- діти з інвалідністю – 91 осіб, з них 36 – дівчат, 55 – хлопців. 

- кількість воїнів – інтернаціоналістів – 31 

- ветеранів ВВВ всього 9 осіб, з них 6 жінки та 3чоловіка; 

- ліквідаторів аварії на ЧАЕС - 31особа, з них  жінок – 11, чоловіків – 

20; 

-  учасників ООС/АТО - всього 201особа,   

- жінок, які мають  почесне звання «Мати - героїня» - 6 жінок; 

- багатодітні сім’ї – 145 сімей, в яких проживає 741 осіб, з них 145 

жінок, 227 дівчаток, 110 чоловік та 259 хлопчика; 

Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення 

цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні 

реального доходу сімей, стали причиною скрутного матеріального 

становища багатьох мешканців громади, наслідки яких вони не можуть 

подолати самостійно. Навіть вжиті державою заходи щодо підвищення 

рівня пенсійного забезпечення окремих категорій населення не 

покривають необхідних додаткових витрат окремих категорій громадян на 

харчування, медикаменти та інші. 

Крім того, значно збільшилась кількість звернень громадян, які 

гостро потребують надання окремих видів соціальних послуг, передусім 

адресної грошової допомоги на лікування. Більшість таких звернень 



надходять від громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та одиноких 

осіб, учасників АТО/ООС, ліквідаторів аварії на ЧАЕС як найбільш 

вразливої категорії населення. 

Невідкладної підтримки також потребують самотні громадяни, у 

яких повністю втрачена або знижена здатність до самообслуговування, та 

яким потрібна увага, сторонній догляд і медико-соціальна допомога. 

Зазначений напрямок роботи забезпечують соціальні працівники   

(надання соціальних послуг), які щодня надають такі види соціальних 

послуг, як: доставка додому підопічним продуктів харчування і 

медикаментів, прання білизни і прибирання житла, виклик лікаря, оплата 

комунальних платежів, оформлення субсидій тощо. Значна увага 

приділяється соціальній реабілітації дітей-інвалідів. 

Проблеми інвалідності пов'язані з наявністю чисельних соціальних 

бар'єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними 

можливостями активно долучатись до життя суспільства й повноцінно 

приймати участь у ньому. 

Поточна ситуація в Україні (проведення антитерористичної операції 

(далі – АТО/ООС) зумовлює значне збільшення кількості сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня 

та ускладнення морально-психологічного стану. 

Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій 

учасникам АТО/ООС, членам їх сімей, зокрема, у частині поліпшення 

фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх 

потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці. 

Додатково заслуговує на увагу підтримка внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції, які проживають на території громади, 

інтегрування їх до територіальної громади, формування та підтримання 

ідей єдиної державності. 

Дослідження, проведені в різних країнах світу за останнє 

десятиріччя, констатують проблему глобального старіння населення. На 

даний час у світі близько 600 мільйонів людей старше 60 років, а до 2050 

року їх буде близько 2 мільярдів. 

В Україні склалася досить тривожна тенденція зростання кількості 

людей похилого віку. За прогнозами, в 2025 році посяде 9-те місце за 

рейтингом старіння. Це означає, що Україна є й залишається однією з 

"найстаріших" країни світу, проте на державному рівні цій проблемі 

приділяється недостатньо уваги. 

Завданням селищної ради у процесі розвитку громади є створення на 

території громади такого середовища, яке б стимулювало залучення до 

цього процесу якомога ширших верств населення, встановлення 

партнерських відносин між владою і неурядовими організаціями 

(об'єднаннями). 

Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної 

політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини 

стосовно рівня і якості життя. 



Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти 

ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють 

приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально 

вразливих мешканців громади. 

Законодавчі підстави для виконання Програми є реалізації Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні 

послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських 

переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю України», «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11 червня 2014 року № 588-р «Питання соціального 

забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції», 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

Бюджетного кодексу України, інших законодавчих документів, рішень 

сільської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного 

голови, що гарантують соціальні права мешканців громади, передбачені 

Конституцією України. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення 

коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету громади. 

Дія Програми поширюється на окремі категорії громадян, що 

зареєстровані та проживають на території Кушугумської селищної ради   

Запорізького району Запорізької області, це такі як: 

- внутрішньо переміщені особи; 

- жінки та чоловіки похилого віку; 

- самотні матері/батьки; 

- особи з інвалідністю;  

- воїни – інтернаціоналісти; 

- ветеранів ВВВ та прирівнені до них особи; 

- вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби; 

- ліквідатори аварії на ЧАЕС; 

- учасники ООС/АТО; 

- жінки, які мають  почесне звання «Мати - героїня»; 

- багатодітні сім’ї; 

- діти війни; 

- ветерани праці; 

- одиноко проживаючі, непрацездатні жінки та чоловіки; 

- малозабезпечені особи 

- жінки та чоловіки, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є підвищення ефективності системи соціальної 

допомоги на території Кушугумської територіальної громади через 



посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових 

заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення рівних прав 

і можливостей жінок і чоловіків для гідного їх існування, вирішення 

проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурного 

характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання 

адресної підтримки окремим категоріям громадян, що зареєстровані та 

проживають на території Кушугумської територіальної громади 

Запорізького району Запорізької області, забезпечення соціального 

обслуговування, надання соціальних та реабілітаційних послуг, залучення 

до співробітництва громадських та благодійних організацій. 

 

ІV. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

Розв'язання проблем можливе шляхом: 

- створення дієвих механізмів здійснення соціальної політики, координації 

діяльності інших суб'єктів соціальної політики на засадах відкритості, 

прозорості, ефективності шляхом адресного надання соціальних послуг; 

- створення механізму поступового, поетапного запровадження форм 

надання соціальних послуг, як за їх видами, так і за категоріями 

отримувачів; 

- підвищення рівня соціального обслуговування, надання реабілітаційних 

послуг, застосування інноваційного підходу при наданні соціальних 

послуг; 

- підтримки учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників 

АТО/ООС; 

- вирішення соціально-побутових потреб внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної 

операції; 

- соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі; 

- запровадження нових форм співробітництва та партнерства із 

громадськими та благодійними організаціями, представниками бізнесу 

щодо надання соціальних послуг мешканцям міста. 

Завдання і заходи Програми з визначенням обсягів та джерел 

фінансування наведені в додатках 1, 2 до цієї Програми. 

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків для 

гідного їх існування, вирішення проблем матеріально-технічного, 

соціально-побутового, культурного характеру. 

Здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної 

підтримки окремим категоріям громадян, що зареєстровані та проживають 

на території Кушугумської територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області. 

Забезпечення соціального обслуговування, надання соціальних та 

реабілітаційних послуг, залучення до співробітництва громадських та 

благодійних організацій 

Зростання довіри до влади. 



Здобуття та/або розширення досвіду громадськими організаціями у 

різних напрямках співпраці. 

Встановлення партнерських відносин між владою та громадськими 

організаціями. 

Зростання активності громадян, громадських та благодійних 

організацій, спрямованих на надання соціальних послуг малозахищеним 

категоріям громадян. 

Підвищення результативності виконання селищною радою своїх 

завдань та вдосконалення якості муніципальних послуг. 

 

VІ. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Обсяг коштів, що пропонується 

залучити на виконання Програми 

2022 рік 

місцевий бюджет(тис.грн) 

          кошти небюджетних джерел 
200,00 грн. 

                          ------ 

 

VІІ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Строки виконання Програми до 31 грудня 2022 року. 

Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання 

заходів щодо соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кушугумської територіальної громади. 

 

VІІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

Контроль за виконанням Програми покладається на першого 

заступника селищного голови  та постійні комісії селищної ради з  питань 

охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, культури та соціальної 

політики, з питань прав людини, законності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності та етики 

Моніторинг виконання здійснюється виконавчим комітетом 

Кушугумської селищної ради. Відділ соціального захисту населення 

апарату виконавчого комітету повинен забезпечити виконання 

затверджених заходів та інформувати виконавчий комітет про хід 

виконання заходів до 5 числа місяця, наступного за звітнім кварталом. 

Виконавчий комітет здійснює аналіз стану виконання Програми та 

інформувати з цього питання селищну раду двічі на рік. 

 

Секретар  ради             В.С.Кривенко 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 



            Додаток 1 до Програми 

 

Заходи і завдання  

 Програми соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кушугумської  територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області «Назустріч людям»  

на 2022 рік 

№ 

з/п 

Найменування заходів Викон

авці 

Термін  
виконання 

1 2 3 4 

1. Організаційні заходи 

1.1. Розглядати на засіданнях сесій 

селищної ради, нарадах, семінарах 

питання щодо посилення соціального 

захисту ветеранів війни, праці, осіб з 

інвалідністю, учасників 

антитерористичної операції/ООС та 

членів їх сімей (мешканців 

Кушугумської селищної ради), 

громадян, які переселяються з 

тимчасово окупованої території 

України  та районів проведення 

антитерористичної операції 

Виконком та 

селищна 

рада 

 

2022 рік 

1.2. Вжити заходів щодо проведення 

системних обстежень житла, де 

проживають особи похилого віку, 

самотні особи, визнані недієздатними, 

психічно хворі, інші особи, які 

потребують опіки з метою 

запобігання фактам знущання над 

ними, незаконного відчуження їх 

житла  

виконком  

 

2022 рік 

1.3. Продовжити постійні рубрики в 

районній газеті «Червоний промінь» з 

питань захисту інтересів ветеранів 

війни та праці, осіб з інвалідністю, 

учасників антитерористичної операції 

та членів їх сімей (мешканців 

Кушугумської селищної ради), 

громадян, які переселяються з 

тимчасово окупованої території 

України та районів проведення 

антитерористичної операції,  інших 

соціальних  груп населення, що 

перебувають у складних життєвих 

обставинах, надання їм консультацій 

селищна 

рада 

 

2022 рік 



1.4. Рекомендувати керівникам 

підприємств, організацій, установ    

усіх форм власності відновити 

практику персонального шефства над 

дітьми з інвалідністю, одинокими 

особами з інвалідністю та людьми 

похилого віку, у тому числі тих, які 

перебувають в соціальних установах 

виконком 2022 рік 

1.5. Сприяти першочерговому 

проведенню розрахунків за 

договорами оренди земельних та 

майнових паїв з орендодавцями із 

числа ветеранів війни, праці, осіб з 

інвалідністю 

 виконком 2022 рік 

1.6. Забезпечити ведення реєстрів 

громадян України, які переселяються 

з тимчасово окупованої території та 

районів проведення АТО/ООС 

виконком постійно 

під час 

переселення 

громадян 

1.7.  Здійснювати обмін інформацією про 

реєстри громадян – ВПО із 

заінтересованими органами 

виконавчої влади з урахуванням 

вимог Закону України «Про захист 

персональних даних» 

виконком постійно 

1.8. Сприяти у продовженні навчання та 

здобутті освіти, влаштування дітей до 

школи та дошкільного навчального 

закладу 

виконком постійно 

1.9. Проводити обстеження матеріально – 

побутових умов проживання сімей – 

ВПО з метою визначення їх  потреб 

та надання відповідної допомоги 

виконком постійно 

1. 

10. 

Надання матеріальної допомоги на 

придбання побутового обладнання 

для облаштування побуту в 

соціальному житлі та житлі, 

придбаному у власність для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх 

числа 

 

селищна рада 2022 рік 

1. 

11 

Матеріальна допомога на подолання 

надзвичайних ситуацій природнього та 

техногенного характеру 

виконком, 

селищна 

рада 

2022 рік 

2. Соціально-медична реабілітація 

2.1. Сприяти оздоровчій реабілітації, у виконком 2022 рік 



тому числі після перенесених 

захворювань, ветеранів війни, дітей 

війни, осіб з інвалідністю у госпіталі 

для ветеранів ВВВ за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, позабюджетних 

коштів, згідно з медичними 

висновками 

2.2. Забезпечити організацію проведення 

щорічних комплексних медичних 

оглядів ветеранів війни, праці, осіб з 

інвалідністю, та осіб, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

виконком 2022 рік 

3. Надання пільг, адресної грошової допомоги окремим категоріям 

громадян з урахуванням їх соціального статусу, життєвих обставин 

3.1. Надання допомоги у забезпеченні 

учасників АТО/ООС матеріально – 

технічними засобами, іншими 

необхідними матеріалами 

виконком, 

селищна рада 

2022 рік 

3.2. Забезпечення поховання загиблих 

учасників АТО/ООС 

 

виконком, 

селищна рада 

2022 рік 

3.3. Продовжити роботу щодо вирішення 

соціально-побутових та медичних 

потреб учасникам бойових дій, 

учасникам АТО/ООС  

виконком, 

селищна рада 

 

2022 рік 

3.4. Забезпечити надання одноразової 

грошової допомоги особам, яким 

виповнилося 90,100, 105 років 

виконком, 

селищна 

рада 

2022 рік 

3.5. Забезпечення надання одноразової 

грошової допомоги ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС 

виконком, 

селищна 

рада 

 

 

 

 

2022 рік 

4. Культурно-просвітницькі заходи 

4.1. Проведення зустрічі ветеранів 

Великої Вітчизняної війни 1941 -

1945 років з керівництвом органів 

виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. 

виконком 2022 рік 



4.2. Сприяти у проведенні телевізійного 

марафону «Пам’ять», присвяченого 

відзначенню Дня Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-

1945 років 

виконком 2022 рік 

4.3. Щорічне відзначення знаменних та 

пам’ятних дат, придбання 

подарункових наборів, надання 

разової грошової допомоги: до 

Міжнародного жіночого дня; 

річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні; Міжнародного 

дня громадян   похилого віку та Дня 

ветерана, Дня Пам’яті загиблих в 

Афганістані та інших локальних 

війнах, роковин Чорнобильської 

катастрофи, Дня осіб з 

інвалідністю. 

виконком, 

селищна рада 

2022 рік 

4.4. Проводити зустрічі-вшанування 

ветеранів праці, Героїв України, 

Героїв Соціалістичної праці та 

нагороджених іншими державними 

нагородами, заслужених 

працівників відповідних галузей  

виконком 2022 рік 

 

 

Секретар  ради             В.С.Кривенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми 

 

Заходи і завдання з визначенням обсягів та джерел фінансування  

 Програми соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кушугумської  територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області «Назустріч людям»  

на 2022 рік 

№ 

з/п 

Вид матеріальної 

допомоги 

Кількіс

ть осіб  

Сума 

одноразової 

допомоги, грн.  

Загальна 

сума, 

тис.грн. 

1 Матеріальна допомога 

на поховання, особам,  

які не досягли 

пенсійного віку та на 

день смерті ніде не 

працюють 

10  1 000 10,0  

2 Матеріальна допомога 

військовослужбовцям, 

які демобілізувались з 

зони ООС та 

звертаються за такою 

допомогою вперше, 

воїнам-

інтернаціоналістам, 

учасникам АТО, 

ветеранам Другої  

світової війни, 

ліквідаторам наслідків 

катастрофи на 

Чорнобильській АЕС 

  

 

 

10 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

   31 

  

військовослужбов

цям, які 

демобілізувались 

з зони ООС та 

звертаються за 

такою допомогою 

вперше-1000грн.;  

 

 воїнам-інтер-

націоналістам до 

Дня вшанування 

учасників бойо-

вих дій на тери-

торії інших дер-

жав (15.02.) -

400грн.;  

 

 ветеранам Другої 

світової війни до 

Дня визволення 

селища ( 14.10.) - 

500 грн. -   

 

ліквідаторам 

наслідків 

катастрофи на 

ЧорнобильськійА

ЕС до Дня 

вшанування 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

     12,4  

 

 

 

 

 

 

 

  5,5 

 

 

 

 

 

  24,8 



учасників 

ліквідації 

наслідків аварії 

на Чонобильській 

АЕС (26.04.) –

800грн   

за результатами 

розгляду постій-

ною комісією з 

питань фінансів 

та планування 

соціально-еконо-

мічного розвитку) 

3 Матеріальна допомога 

на реабілітацію у 

зв’язку із важкою 

хворобою  

10  500 5,0  

4 Матеріальна допомога 

на складне і дороге 

лікування з 

хірургічним 

втручанням (крім 

операцій, які 

профінансовано з 

державного бюджету) 40 1000 40 000 

10  2 000 20,0  

5 Матеріальна допомога 

на вирішення  

соціально-побутових 

питань жінкам, які 

мають почесне звання 

«Мати - героїня» 

6  1 000 6,0  

6 Надання матеріальної 

допомоги на 

придбання побутового 

обладнання та 

предметів першої 

необхідності для 

облаштування побуту 

в соціальному житлі та 

житлі, придбаному у 

власність для дітей – 

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування та осіб з їх 

числа 

10 5,03 50,3 



7 Матеріальна допомога 

на подолання 

надзвичайних ситуацій 

природнього та 

техногенного 

характеру  

2 2 000 4,0  

8 Надання одноразової 

грошової допомоги 

особам, яким 

виповнилося 95, 100, 

105 років 

5  1000 5,0  

9 Надання одноразової 

грошової допомоги 

одному із батьків, при 

народженні двійні, 

трійні та при 

усиновлені   

 

2 1 000 2 ,0 

10 Надання адресної 

соціальної допомоги 

окремим категоріям 

соціальних  груп 

населення, що 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах. 

 

45 1 000 45,0 

 Всього:  --------- ------------ 200,0  

 

 

Секретар  ради             В.С.Кривенко 
 

 


