
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.09.2014       Ужгород               № 378 
 
 
 
Про Програму додаткових гарантій  
соціального захисту громадян у 2015 році 
 
 

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, ст. 34 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою 
забезпечення соціального захисту громадян міста, виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

 
         1. Схвалити Програму додаткових гарантій соціального захисту  
громадян у 2015 році згідно з додатком 1 з подальшим винесенням її на 
розгляд сесії міської ради. 
 
         2. Схвалити розрахунок потреби коштів для реалізації Програми 
додаткових гарантій соціального захисту  громадян у 2015 році згідно з 
додатком 2 з подальшим винесенням її на розгляд сесії міської ради. 
 
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Фленька В.Ю. 

 
 
 
 
 
 

В. о. міського голови,                                                                        
секретар ради                                                                                  В.Щадей 
                        
                                                                                          
 
 
 
 



      
Додаток 1 

до рішення виконкому  
від 24.09.2014 № 378 

 

 
 
 

Програма  
додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2015 році 

  
І. Загальна частина 

 
Програма розроблена на підставі ст. 2 Закону України “Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 
в Україні”, ст. 34 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 
ІІ. Мета та основні завдання Програми 

 
Метою програми є надання адресної матеріальної допомоги  

громадянам, які потребують соціальної підтримки. 
Першочерговими завданнями цієї Програми є розв’язання соціальних 

проблем і реалізація заходів, спрямованих на поліпшення обслуговування 
інвалідів, одиноких непрацездатних та інших категорій громадян. 

 
ІІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

 
Фінансування Програми буде здійснюватися в межах фактичних 

коштів, які передбачені в бюджеті міста для управління праці та соціального 
захисту населення. 

 
ІV. Організація та контроль за виконанням Програми 

 
Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється  

управлінням праці та соціального захисту населення. 
 

V. Основні заходи Програми 
 

1. Встановити щомісячну доплату за користування телефоном в 
розмірі 50 відсотків суми абонентної плати інвалідам І і ІІ групи по зору та 
інвалідам без двох ніг. 

  
2. Закупити для оздоровлення соціально-незахищених категорій 

громадян санаторно-курортні путівки. 
 



 
3. Передплата періодичних видань. 
 
4.Надання одноразової грошової допомоги не працюючим особам, в 

тому числі інвалідам та одиноким громадянам похилого віку, матерям, які 
народили дітей 1 січня, іншим особам за окремими рішеннями сесій міської 
ради та організація святкових (централізованих) заходів для учасників 
знаменних подій і пам’ятних дат за участю керівництва міської ради, поштові 
витрати, закупівля продуктових наборів для малозабезпечених, інвалідів та 
одиноких громадян похилого віку.   

  
5. Виділяти кошти для організації ритуальних послуг у зв’язку з 

похованням самотніх осіб та надавати грошову допомогу на поховання інших 
категорій із числа безробітних громадян. 

  
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому       О.Волосянський



    Додаток 2 
до рішення виконкому  
від 24.09.2014 № 378 

 
 

РОЗРАХУНОК 
потреби коштів для реалізації заходів, передбачених  
Програмою додаткових гарантій соціального захисту  

громадян у 2015 році. 
 

№ 
з/п 

Зміст Сума (тис.грн.) 

1. 
Щомісячна доплата за користування телефоном в 
розмірі 50 % суми абонентної плати інвалідам І і 
ІІ групи по зору та інвалідам без двох ніг. 

 
14,0 

2. Придбання санаторно-курортних путівок. 35,0 
3. Передплата періодичних видань.   30,0 

4. 

Надання одноразової грошової допомоги не 
працюючим особам ( в тому числі інвалідам та 
одиноким громадян похилого віку), матерям, які 
народили дітей 1 січня, іншим особам за 
окремими рішеннями сесій міської ради та 
організація святкових (централізованих) заходів 
для учасників знаменних подій і пам’ятних дат за 
участю керівництва міської ради, поштові 
витрати, закупівля продуктових наборів для 
малозабезпечених, інвалідів та одиноких 
громадян похилого віку.   

216,0 

5. 
Виділення коштів для організації ритуальних 
послуг у зв’язку з похованням самотніх 
(бездомних) осіб. 

45,0 

6. 
Надання грошової допомоги на поховання 
мешканців міста з числа безробітних громадян. 

60,0 

 
 
Разом: 
 

400,0 
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