
 

 

 

 
 

                                                 

                                       

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА 

восьме демократичне скликання 
(вісімнадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

від 21 грудня 2017 року № 411-ХVІІІ/17 
 
 

Про внесення змін та доповнень до районної 
комплексної Програми соціального захисту  
населення Коломийського району на  
2017-2021 роки, затвердженої рішенням 
районної ради від 23.03.2017р. №268-ХІІ/17  
 
 Заслухавши та обговоривши зміни та доповнення до районної комплексної 

Програми соціального захисту населення Коломийського району на 2017-2021 
роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.03.2017р. №268-ХІІ/17 «Про 
районну комплексну Програму соціального захисту населення Коломийського 
району на 2017-2021 роки», беручи до уваги висновок постійної комісії  районної 
ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, 
соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей від 15.12.2017 року, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
соціального захисту окремих категорій населення, районна рада  

вирішила: 
1. Внести зміни та доповнення до районної комплексної Програми 

соціального захисту населення Коломийського району на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням районної ради від 23.03.2017р. №268-ХІІ/17 «Про 
районну комплексну Програму соціального захисту населення Коломийського 
району на 2017-2021 роки», а саме: 

1.1.Викласти в новій редакції Паспорт програми (додається). 
1.2. Викласти в новій редакції: 
- пункт 4 розділу 1. «Соціальна захист населення району та розвиток 

громадянського суспільства» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування 
районної комплексної Програми соціального захисту населення Коломийського 
району на 2017-2021 роки (додається). 

- пункт 1 розділу 2. «Соціальна підтримка вразливих категорій 
населення» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування районної 
комплексної Програми соціального захисту населення Коломийського району на 
2017-2021 роки (додається). 



 

 

 

- пункт 2 розділу 2. «Соціальна підтримка вразливих категорій 
населення» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування районної 
комплексної Програми соціального захисту населення Коломийського району на 
2017-2021 роки (додається). 

- пункт 7 розділу 2. «Соціальна підтримка вразливих категорій 
населення» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування районної 
комплексної Програми соціального захисту населення Коломийського району на 
2017-2021 роки (додається). 

- пункт 8 розділу 2. «Соціальна підтримка вразливих категорій 
населення» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування районної 
комплексної Програми соціального захисту населення Коломийського району на 
2017-2021 роки (додається). 

- пункт 9 розділу 2. «Соціальна підтримка вразливих категорій 
населення» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування районної 
комплексної Програми соціального захисту населення Коломийського району на 
2017-2021 роки (додається). 

- пункт 1 розділу 3. «Соціальний захист та реабілітація людей з 
інвалідністю» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування районної 
комплексної Програми соціального захисту населення Коломийського району на 
2017-2021 роки (додається). 

- пункт 2 розділу 5. «Соціальний захист і підтримка багатодітних, 
малозабезпечених сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, 
постраждалих від торгівлі людьми, насильства, та інших сімей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах» Переліку заходів, обсягів та джерел 
фінансування районної комплексної Програми соціального захисту населення 
Коломийського району на 2017-2021 роки (додається). 

1.3. Доповнити розділ 3. «Соціальний захист та реабілітація людей з 
інвалідністю» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування районної 
комплексної Програми соціального захисту населення Коломийського району на 
2017-2021 роки пунктом 15 в редакції, що додається. 
 2. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної 
адміністрації (Л.Стефанюк) забезпечити виконання заходів, передбачених 
районною комплексною Програмою соціального захисту населення 
Коломийського району на 2017-2021 роки. 

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Г.Кравчук), 
виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, передбачати 
кошти на виконання даної програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної 
політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей (І.Явдошняк).  
 

 
Голова районної ради                                                       Роман Дячук 

 
 



 

 

 

ПАСПОРТ 
районної комплексної Програми  

соціального захисту населення Коломийського району 
на 2017-2021 роки 

1.  Ініціатори розроблення Програми (замовники): 
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 
2. Розробник Програми:  
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 
Постійна комісія  районної ради з питань охорони здоров’я,  материнства, 

дитинства, соціальної політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей 
3.  Термін реалізації Програми: 2017-2021 роки 
4.  Етапи фінансування Програми: 2017-2021 роки 

          5. Обсяг фінансування Програми: 5794,2 тис.грн. 

Роки 
обсяг фінансування, тис.грн. 

 
2017-2020 Всього:  

 
 

в т.ч. за джерелами фінансування 

обласний 
бюджет 

місцевий 
бюджет 

інші 
джерела 

                     в т. ч.             
2017 848,4          66,0 782,4 - 
2018 1010,2 66,0 944,2 - 
2019 1180,2 66,0 1114,2 - 
2020 1310,2 66,0 1244,2 - 
2021 1445,2 66,0 1379,2 - 

 

 

           6. Очікувані результати виконання Програми: 
           Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту 
окремих категорій населення району: інвалідів, людей похилого віку, 
малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, 
постраждалих від торгівлі людьми та насильства, покращить їх добробут, медичне 
обслуговування, дасть можливість особам з інвалідністю отримати рівний з іншими 
громадянами доступ до охорони здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і 
професійної підготовки, фізкультури і спорту та створити безбар’єрне середовище в 
усіх сферах їх життєдіяльності, а також забезпечить проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед населення щодо їх конституційних прав і гарантій, 
підвищення професійного рівня спеціалістів системи соціального захисту населення та 
створить умови для залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в 
районі державної політики у сфері соціального захисту населення. 
           7. Термін проведення звітності: щоквартально. 

 
Замовник Програми: 
Начальник управління праці та  
соціального захисту населення  
районної державної адміністрації                                 Любов Стефанюк 
 
Керівник Програми: 
Заступник голови районної 
державної адміністрації                                                Любов Михайлишин 



Додаток 
до районної комплексної Програми 
соціального захисту населення 
Коломийського району на 2017-2021 роки 

 
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 

до Переліку заходів, джерел та обсягів фінансування районної комплексної Програми 
соціального захисту населення Коломийського району на 2017-2021 роки 

 
Назва замовника: Управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації 
Назва програми: районна комплексна Програма соціального захисту населення Коломийського району на 2017-2021 роки. 
 

№ 
з/п 

Найменування 
заходів 

Виконавець  Термін 
викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.  Очікувані 
результати роки всього Місцевий 

бюджет 
Обласний 

бюджет 
Інші 

джерел
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. Соціальний захист населення району та розвиток громадянського суспільства 
 

 ...         
4. Фінансова підтримка  

громадських 
організацій 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 

Щорічно 2017 30,0 30,0 В межах 
кошторисн
их 
призначень 

- Залучення 
громадських 
організацій 
до участі в 
реалізації в 
районі 
державної 
соціальної  
політики 

2018 40,0 40,0 

2019 50,0 50,0 

2020 50,0 50,0 

2021 55,0 55,0 

 ... 
 

        



 

 

 

 
2.Соціальна підтримка вразливих категорій населення 

1. Додаткова виплата  
ветеранам ОУН-УПА, 
з урахуванням рішень 
районної ради  

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 

щорічно 2017 96,0 36,0 В межах 
кошторис 
них 
призначень 

- Поліпшення 
соціального 
захисту 
ветеранів  
ОУН-УПА 

2018 96,0 36,0 
2019 96,0 36,0 
2020 96,0 36,0 

2021 96,0 36,0 

2. Виплата одноразової 
грошової допомоги 
жителям району у 
встановленому 
порядку: 
- на часткове  покриття 
витрат на 
дороговартісне 
лікування; 
- для вирішення 
невідкладних 
соціально-побутових 
питань (за умови  
попереднього 
виділення коштів з 
сільських та селищних 
бюджетів) 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 

Постійно 2017 506,0 506,0 В межах 
кошторис 
них 
призначень 

- Вирішення 
соціально-
побутових 
питань 
жителів 
району 

2018 600,0 600,0 

2019 700,0 700,0 

2020 800,0 800,0 

2021 900,0 900,0 

   

 ...         
7. Надання пільг з оплати 

вартості житлово-
комунальних послуг 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 

постійно 2017 97,2 97,2 - - Поліпшення 
соціального 
захисту осіб з 

2018 120,0 120,0 

2019 160,0 160,0 



 

 

 

учасникам 
національно-
визвольних змагань, з 
урахуванням рішень 
районної ради 

райдержадміністрації, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 
 
 

2020 180,0 180,0 обмеженими 
фізичними 
можливостям
и, підвищення 
рівня їх життя 

2021 200,0 200,0 

8. Додаткові виплати 
членам сімей 
військовослужбовців, 
які загинули в 
Афганістані, на яких 
поширюється чинність 
статті  10 Закону 
України «Про статус 
ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту», з 
урахуванням рішень 
районної ради 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 
 
 

постійно 2017 18,2 18,2 - - Поліпшення 
соціального 
захисту 
членів 
сімей 
військовослу
жбовців, які 
загинули в 
Афганістані 

2018 18,2 18,2 

2019 18,2 18,2 

2020 18,2 18,2 

2021 18,2 18,2 

   

9. Надання пільг з оплати 
вартості житлово-
комунальних послуг   
сім’ям, члени яких 
загинули в Афганістані 
в період ведення там 
бойових дій, та які не 
користуються пільгами 
з оплати вартості 
житлово-комунальних 
послуг за рахунок 
коштів державного 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації 

2017-
2021 

   роки 

2017-
2020 
 роки 

в межах 
кошто 
рисних 
призна 
чень 

в межах 
кошторисн
их 
призначень 

  Поліпшення 
соціального 
захисту сімей 



 

 

 

бюджету, з 
урахуванням рішень  
районної ради 
 

 
3. Соціальний захист та реабілітація людей з інвалідністю 

1. Надання пільг з оплати 
вартості житлово-
комунальних послуг 
сім'ям, які складаються 
з двох і більше осіб з 
інвалідністю, та 
інвалідам І групи  в 
розмірі 50 відсотків від 
нарахованих платежів 
у  межах встановлених 
норм споживання  
 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації 

постійно 2017 65,0 65,0 - - Поліпшення 
рівня 
соціального  

захисту  осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями 

2018 80,0 80,0 
2019 90,0 90,0 
2020 100,0 100,0 

2021 110,0 110,0 

   

 ...         
15. Виплата грошової 

допомоги громадським 
організаціям інвалідів 
для проведення заходів 
до Міжнародного дня 
людей з інвалідністю 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 

щорічно 2017 10,0 10,0 - - Підтримка 
діяльності  
громадських 
організацій 
інвалідів 

2018 10,0 10,0 

2019 10,0 10,0 
2020 10,0 10,0 
2021 10,0 10,0 

 …         
 

5. Соціальний захист і підтримка багатодітних, малозабезпечених сімей,  
сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми, насильства,  



 

 

 

та інших сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
 

 ...         
2. 
 

Виготовлення 
посвідчень для батьків 
та дітей з багатодітних 
сімей 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації 
 

постійно 2017 20,0 20,0 В межах 
кошторисн

их 
призначень 

- Створення 
умов для 
реалізації 
прав і 
гарантій 
багатодітних 
сімей 

2018 40,0 40,0 
2019 50,0 50,0 
2020 50,0 50,0 
2021 50,0 50,0 
   

 ...         

 
Замовник Програми 
Управління праці та соціального 
захисту населення районної 
державної адміністрації          Л.Стефанюк 
 
Керівник Програми 
Заступник голови районної  
державної адміністрації          Л.Михайлишин 

 
 
 
 


