
 

 

 
ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

РІШЕННЯ 
 

Про внесення змін до  програми «Турбота» 

Зазимської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

З метою соціального захисту малозахищених категорій населення, 

встановлення додаткових до передбачених законодавством гарантій щодо 

соціального захисту населення, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету та фінансів, комунальної власності, реалізації державної регуляторної 

політики, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків та постійної комісії з 

питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної 

політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення, 

Зазимська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до програми «Турбота» Зазимської сільської територіальної 

громади на 2021-2023 роки виклавши в новій редакції: 

- «п. VІІІ. Заходи щодо виконання  Програми, згідно додатку 1». 

 - «п. IX. План фінансового забезпечення Програми, згідно додатку 2». 
 

2. Управлінню фінансів Зазимської сільської ради здійснювати фінансування 

вказаної програми, згідно затверджених кошторисних призначень. 

3. Всі інші пункти  та додатки до програми залишаються незмінними. 

4. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на постійні комісії 

сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, 

комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій 

та зовнішньоекономічних зв’язків та з питань охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, 

туризму та соціального захисту населення. 

 

Сільський голова Віталій КРУПЕНКО 

 

c. Зазим’є 

20 травня 2021 року 

№ 1116 - 11-позачергової-VIIІ  



 

 

Додаток № 1 

до рішення 11 позачергової сесії Зазимської 
сільської ради VIII скликання 

від 20.05.2021 року №  1116 

 

Заходи щодо виконання  Програми 

 

№ 

п/п 
Зміст заходів Виконавець 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1. Організувати додаткове обстеження 
матеріально-побутових умов малозабезпечених 

із метою виявлення потреб одиноких 
непрацездатних громадян, багатодітних сімей, 

інвалідів. Передбачити кошти для надання 

матеріальної допомоги соціально незахищеним 
жителям району. 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 

населення 

Постійно. 

2. Виявляти малозабезпечені сім’ї та надавати їм 
державну соціальну допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

Відділ 
соціального 

захисту та 

охорони здоров'я 
населення 

Постійно. 

3. У повному обсязі використовувати 
повноваження місцевих органів виконавчої 

влади при призначенні житлових субсидій 

окремим категоріям населення (громадянам 
пенсійного віку на збільшену площу житла, 

індивідуальним забудовникам на житло 
неприйняте в експлуатацію, на фактично 

проживаючих та інше). 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 

населення 

 
 

Постійно. 

4. Проводити інформаційно-роз’яснювальну 
роботу серед  населення щодо змін або 

доповнень до чинного законодавства України з 
питань соціального захисту. 

Відділ 
соціального 

захисту та 
охорони здоров'я 

населення 

 

Постійно. 

5. Проводити роботу з банківськими установами, 
підприємствами всіх форм власності, 

благодійними, громадськими, ветеранськими 
фондами і організаціями, релігійними 

конфесіями щодо виділення коштів та продукції 

для надання адресної допомоги нужденним. 

Відділ 

соціального 

захисту та 
охорони здоров'я 

населення  

Постійно. 

6. Забезпечити оформлення документів та 

поселення до відповідних установ одиноких 
непрацездатних громадян, які потребують 

влаштування у будинки-інтернати. 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 

населення 

Постійно. 

7. Провести анкетування людей з інвалідністю  із 

метою виявлення тих, хто в змозі та бажає 
працювати або перекваліфікуватися. 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 

населення 

Постійно 



 

 

8. Провести роботу з організаціями та 

підприємствами  по питанню створення робочих 
місць для працевлаштування інвалідів. 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 
населення 

Постійно 

9. Проводити роз’яснювальну роботу щодо 

проходження професійної реабілітації у 
Всеукраїнському центрі професійної 

реабілітації інвалідів, розташованому у 
Вишгородському районі Київської області 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 
населення 

Постійно. 

10. Здійснювати контроль за виконанням Законів 

України в частині надання пільг тим категоріям 
громадян, що передбачені в бюджеті. 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 
населення 

Постійно. 

11. Передбачити кошти на ремонт житла найменш 

соціально  незахищеним жителям громади. 

Управління 

фінансів 
Постійно. 

12. Організувати привітання громадян, яким 

виповнилось 100 і більше років у День людей 
похилого віку. 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 

населення 

30 вересня 
щороку. 

13. Привітати довгожителів, яким виповнюється90, 

95, 100 років, з Днем народження 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 

населення 

Постійно. 

14. Передбачити кошти для надання пільг сім’ям 

загиблих під час бойових дій в Республіці 
Афганістан та в зоні проведення операції 

об'єднаних сил на відшкодування вартості 

житлово-комунальних послуг відповідно до 
рішення сесії Зазимської сільської ради. 

Управління 

фінансів 
Постійно. 

15. Передбачити кошти на відзначення Дня злуки Управління 
фінансів 

08 травня 
щороку 

16. Передбачити кошти на святкування Дня 

Перемоги. 

Управління 

фінансів 

09 травня   

щороку 

17. Передбачити кошти на вшанування  Героїв 
битви під Крутами. Управління 

фінансів 

29 січня 

щороку 

18. Передбачити кошти для відзначення річниці 

звільнення України від німецько - фашистських 

загарбників. 

Управління 

фінансів 

Жовтень 

місяць 

щороку. 

19. Передбачити кошти на відзначення  жителів 

громади до річниці визволення Броварського 
району від німецько-фашистських загарбників 

Управління 

фінансів 

Вересень 

місяць 
щороку. 

20. Забезпечити участь у проведенні щорічної 

Всеукраїнської благодійної акції «Милосердя» 
та місячника Червоного Хреста . 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 
населення 

Жовтень, 
листопад 

щорічно 



 

 

21. Провести благодійні акції до Дня людей 

похилого віку та Дня інвалідів із метою 
привернення уваги громадськості до їх проблем 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 
населення 

1 жовтня, 
03 грудня 

щорічно 

22. Вшанування пам’яті загиблих воїнів під час 

бойових дій в Республіці Афганістан, та 
відзначення річниці виведення військ з 

Афганістану 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони здоров'я 
населення 

15 лютого 

щороку 

23. Передбачити кошти на відзначення Дня 

Захисника України 

Управління 

фінансів 

14 жовтня 

щороку. 

24. Передбачити кошти на проведення річниці 

Чорнобильської катастрофи та Дня ліквідатора 
Управління 

фінансів 

Квітень, 

грудень 
щороку 

25. Передбачити кошти на проведення 

Міжнародного Дня захисту дітей. 
Управління 

фінансів 

Червень 

місяць 
щороку. 

26. Передбачити кошти на надання  допомоги на 
проведення операцій та придбання 

високовартісних ліків 

Управління 
фінансів 

Постійно. 

27. Передбачити кошти на відпуск ліків для дітей-
інвалідів, онкохворих та хворих на рідкісні 

захворювання. 

Управління 

фінансів 
постійно 

28. Передбачити кошти на надання допомоги 

сім’ям, що постраждали від стихійного лиха 

(пожежі, паводку та ін.). 

Управління 

фінансів 
Постійно. 

29 Придбати санаторно-курортні путівки: 

- для учасників бойових дій  
- для осіб з інвалідністю внаслідок війни та 

колишні малолітні в’язні 

Управління 
фінансів 

Постійно. 

30 Висвітлювати хід проведення 
Програми «Турбота» в місцевих засобах масової 

інформації. 

відділ 
документообігу, 

звернень 
громадян, 

внутрішньої 

політики та 
зв'язків із 

засобами масової 
інформації 

Постійно. 

31 Передбачити кошти на надання одноразової 

матеріальної допомоги соціально незахищеним 
жителям громади. 

Управління 
фінансів 

Постійно. 

32 Передбачити кошти на поховання невідомих 
громадаян виявлених на території громади 

Управління 
фінансів 

Постійно. 

33 Передбачити кошти на надання допомоги на 
поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого 

Управління 

фінансів 
Постійно. 

 

 

Секретар  Олег БОНДАРЕНКО 



 

 

Додаток № 2 

до рішення 11 позачергової сесії  

Зазимської сільської ради  
VIII скликання 

від 20.05.2021 року № 116 

IX. План фінансового забезпечення Програми 

№ 

п/п 
Зміст заходів Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовний 

розмір 

фінансування, 

тис. грн. 

КЕКВ 

1 2 3 4 5  

1. 

Надання матеріальної 
допомоги соціально 

незахищеним жителям 
громади. 

Управління 

фінансів 
Постійно 550,0 2730 

2. 

Надання матеріальної 

допомоги на ремонт 
житла найменш 

соціально  незахищеним 
жителям громади. 

Управління 

фінансів 
Постійно 

20,0 

 
2273 

3. 

Привітання 

довгожителів, яким 
виповнюється 90,95, 100 

років, з Днем народження 
та до Дня людей 

похилого віку 

Відділ 

соціального 
захисту та 

охорони 
здоров'я 

населення 

Постійно - 2210 

4. 
Відзначення дня 
вшанування Героїв Крут. 

 

Відділ 
освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

Управління 
фінансів 

29 січня - 
2210, 
2240 

5. 

Надання пільг Почесним 
громадянам району, 

сім’ям загиблих під час 

бойових дій в Республіці 
Афганістан та в зоні 

проведення 
Антитерористичної 

операції на житлово-

комунальні послуги 
відповідно до рішення 

сесії районної ради. 

Управління 

фінансів 
Постійно 50,0 2273 

6. 
Відзначення Дня 

Соборності 

Відділ 

освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 
Управління 

фінансів 

22 січня 

щороку 
- 

2210, 

2240 



 

 

7. 

Відзначення Дня 

Перемоги у другій 
світовій війні 

Відділ 

освіти, 
культури, 

молоді та 
спорту 

Управління 

фінансів 

09 травня 

щороку. 
- 

2210, 

2240 

8 

Відзначення річниці 
звільнення України від 

німецько - фашистських 
загарбників. 

Відділ 

освіти, 
культури, 

молоді та 

спорту 
Управління 

фінансів 

Жовтень 

місяць 

щороку. 

- 
2210, 

2240 

9. 

Фінансування 

відзначення Дня 

визволення Броварського 
району від німецько-

фашистських 
загарбників. 

Управління 
фінансів 

Вересень 
місяць 

щороку. 

- 
2210, 
2240 

10. 

Проведення благодійних 

акцій до Дня людей 

похилого віку та Дня осіб 
з інвалідністю із метою 

привернення уваги 
громадськості до їх 

проблем (придбання 

продуктових наборів). 

Відділ  

соціального 
захисту та 

охорони 
здоров'я 

населення, 

1 жовтня, 

03 грудня 

щорічно 

100,0 2282 

11. 

Проведення заходів із 
вшанування пам’яті 

загиблих воїнів під час 

бойових дій в Республіці 
Афганістан та на 

територіях інших держав, 
відзначення річниці 

виведення військ з 

Афганістану. 

Відділ  

соціального 
захисту та 

охорони 

здоров'я 
населення, 

15 лютого 

щороку 
- 

2210, 

2240 

12. 

Фінансування 

відзначення Дня 
Захисника України 

(придбання подарунків, 

сувенірів) 

Управління 
фінансів 

14 жовтня 
щороку 

20,0 2210 

13. 

Фінансування заходів до 

Міжнародного Дня 
Захисту дітей 

Управління 

фінансів 
червень - 

2210, 

2240 

14. 

Фінансування заходів до 

річниці Чорнобильської 
катастрофи та Дня 

ліквідатора (придбання 
продуктових наборів 

вдовам та виплата 

Управління 

фінансів 

Квітень, 

грудень 

щороку 

62,1 
2273, 

2282 



 

 

матеріальної допомоги 

чорнобильцям) 

15. 

Здійснення 

компенсаційних виплат 
за пільговий проїзд один 

раз на рік окремим 

категоріям громадян 
згідно ст.20 та ст.21 

закону України «Про 
статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи 

Управління 

фінансів 
Постійно - 2730 

16. 

Надання матеріальної  

допомоги на проведення 

операцій та придбання 
високовартісних ліків 

Управління 

фінансів 
Постійно 350,0 2730 

17. 

Фінансування придбання 
ліків  та засобів гігієни 

для: 

- дітей-інвалідів, 
- онкохворих, 

- хворих на рідкісні 
захворювання, 

- чорнобильців І-ІІ 

категорії. 

Управління 

фінансів 
постійно 250,0 2730 

18. 

Надання матеріальної 

допомоги сім’ям, що 
постраждали від 

стихійного лиха (пожежі, 

паводку та ін.). 

Управління 
фінансів 

Постійно 50,0 2730 

19. 

Відшкодування  

граничної вартості  
придбання санаторно-

курортних путівок для  

учасників бойових дій, 
осіб з інвалідністю 

внаслідок війни та 
колишні малолітні в’язні 

становить 

5000,00грн./1пут. 

Управління 
фінансів 

Постійно 50,0 2730 

20. 
Компенсація вартості 
послуг зв'язку пільговим 

категоріям  громадян. 

Управління 

фінансів 
Постійно 50,0 2730 



 

 

21. 

Відшкодування за надані 

реабілітаційні послуги 
дітям з інвалідністю в 

Міському центрі 
комплексної реабілітації 

дітей з інвалідністю 
Броварської міської ради 

Управління 
фінансів 

Постійно 54,0 2620 

22. 

Виплата грошової 

винагороди вихованцям 
та випускникам закладів 

освіти Зазимської ТГ (за 
свисокі досягнення в 

навчанні) 

Управління 

фінансів 
Постійно 50,0 2730 

23. 

Придбання Новорічних 
подарунків дітям 

шкільного та 
дошкільного віку, 

закладів освіти 

Зазимської ТГ 

Управління 
фінансів 

Постійно 
100,0 

 
2210 

24. 

Придбання Новорічних 

подарунків дітям з 
малозабезпечених, 

багатодітних сімей та 

дітям з інвалідністю 

Управління 
фінансів 

Постійно 50,0 2210 

25. 

Оформлення документів 

та поселення до 
відповідних установ 

одиноких 

непрацездатних громадян 
та дітей-сиріт, дітей 

позбавлених 
батьківського 

піклування, які 

потребують влаштування 
у будинки-інтернати, 

фінансування утримання 
таких мешканців громади 

в спеціалізованих 

закладах 

Відділ  
соціального 

захисту та 

охорони 
здоров'я 

населення, 
Управління 

фінансів 

Постійно 
50,0 
100,0 

2620 
2240 

26. 

Придбання продуктових 

наборів для підопічних  
відділу соціального 

захисту та охорони 
здоров'я населення 

(Соціальна допомога 

вдома) 

Відділ  

соціального 
захисту та 

охорони 

здоров'я 
населення, 

Управління 
фінансів 

Постійно 50,0 2282 

27. 

Передбачити кошти на 

виплату компенсації 
фізичним особам, які 

надають соціальні 

Управління 
фінансів 

Постійно 50,0 2730 



 

 

послуги з догляду на 

непрофесійній основі 

28. 

Передбачити кошти на 

поховання невідомих 
громадаян виявлених на 

території громади 

Управління 
фінансів 

Постійно 50,0 2240 

29. 

Передбачити кошти на 

надання допомоги на 

поховання деяких 
категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого 

або особі, яка 
зобов’язалася поховати 

померлого 

Управління 

фінансів 
Постійно 50,0 2730 

 Всього   2156,1  

 

 

Секретар Олег БОНДАРЕНКО 


