
Додаток 2 до Програми 

 

Заходи Програми 

соціального захисту пільгових категорій громадян Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з 

надання інших передбачених законодавством України пільг на 2022рік 

 
№ 

з/п 
Найменування заходів Виконавці Джерела 

фінансуванн 

я 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), грн. 

на 2021 рік 

Очікувані результати 

1 2 3  4 5 

1. Відшкодування абонементної плати за користування 

квартирним телефоном у розмірі 50% від затверджених 

тарифів за оплату послуг зв’язку окремим категоріям 

громадян згідно законів України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус 

ветеранів військової служби і ветеранів органів 

внутрішніх  справ та їх соціальний захист»,  «Про 

жертви нацистських переслідувань», «Про основні 

засади соціального захисту ветеранів  праці та інших 

громадян похилого віку в Україні», Закон України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

Закон України «Про охорону дитинства». 

Кушугумська 

селищна рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

апарату 

виконавчого 

комітету 

селищної ради, 

фінансовий відділ 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

  В межах 

  фінансових 

можливостей 

Підвищення 

рівня 

соціального 

захисту окремих 

категорій 

населення через 

надання пільг за 

оплату послуг 

зв’язку . 

2. Відшкодування вартості проїзду один раз на рік по 

території України міжміським автомобільним, 

повітряним, залізничним або водним транспортом на 

території України громадянам, яким таке право надане 

Законом 

Кушугумська 

селищна рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

апарату 

виконавчого 

Місцевий 

бюджет 

 В межах 

 фінансових 

можливостей 

Підвищення 

рівня 

соціального 

захисту окремих 

категорій 

населення через 

виплату 

компенсації за 



2 

 

  комітету селищної 

ради, фінансовий 

відділ 

селищної ради 

  пільговий проїзд. 

3. Забезпечення санаторно курортним лікуванням та 

Компенсація за  пільговий проїзд залізничним 

транспортом (дальні сполучення) на території України 

ветеранам війни, особам на яких поширюється дія 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

Кушугумська 

селищна рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

апарату 

виконавчого 

комітету 

селищної ради, 

фінансовий відділ 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

 В межах 

 фінансових 

можливостей 

 

4 Забезпечення соціальних виплат особам, що здійснюють 

догляд відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з  інвалідністю», постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 березня 2019 року № 233 «Деякі питання 

Державної допомоги окремим категоріям громадян», 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 

року № 859 «Деякі питання призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі», постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року        

№ 1161 «Про затвердження переліку тяжких 

захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на 

одержання державної допомоги на дитину, якій не 

встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних 

послуги», наказу Міністерства соціальної політики 

України від 21 квітня 2015 року № 441 «Про затвердження 

Кушугумська 

селищна рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

апарату 

виконавчого 

комітету 

сільської ради, 

фінансовий відділ 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

 В межах 

 фінансових 

можливостей 

 



3 

 

форми Заяви про призначення усіх видів соціальної 

допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 

2012 року за    № 418/20731. 

5 Виготовлення посвідчень батькам та дітям з багатодітних 

сімей, що надають право на пільги 

Закон України „Про охорону дитинства”, Постанова 

Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі 

питання виготовлення і видачі посвідчень 

батьків та дитини з багатодітної сім’ї» (зі змінами). 

Кушугумська 

селищна рада, 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

апарату 

виконавчого 

комітету 

селищної ради, 

фінансовий відділ 

 селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

В межах 

  фінансових 

можливостей 

 

 


