
 

  

 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 

від 23.12.2016 № 252     
м. Бердичів 

                                                                 
Про затвердження міської програми  
соціального захисту окремих категорій  
громадян на 2017 – 2021 роки 
 

З метою забезпечення втілення в життя державної соціальної політики, 
соціального забезпечення та соціального захисту пенсіонерів, ветеранів, 
інвалідів та інших категорій громадян, що потребують додаткової соціальної 
підтримки, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, 
керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити міську програму соціального захисту окремих категорій громадян 
на 2017 – 2021 роки згідно з додатками. 
2. Начальнику фінансового управління виконавчого комітету Бердичівської 
міської ради щорічно передбачати у міському бюджеті кошти на реалізацію 
даної програми в межах фінансових можливостей міського бюджету. 
3. Управлінням та відділам виконавчого комітету Бердичівської міської ради 
забезпечити виконання заходів, передбачених даною програмою. 
4. Начальнику управління праці та соціального захисту населення щороку до 15 
січня подавати узагальнену інформацію щодо виконання програми у відділ з 
питань діяльності міської ради. 
5. Рішення міської ради від 26.01.2016 № 29 «Про затвердження міської 
програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2016-2020 роки» 
(зі змінами) вважати таким, що втратило чинність. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, спорту, туризму, 
молодіжної політики.   

Міський голова                                                                      В.К. Мазур 
 



 

Додаток 
до рішення міської ради 
від 23.12.2016 № 252 

 
 
 
 
 
 
 

 
Міська програма соціального 
захисту окремих категорій 

громадян   
на 2017-2021 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Бердичів 



 

I.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
міської Програми соціального захисту окремих категорій громадян   

на 2017 - 2021 роки 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
        Управління праці та соціального захисту 
населення виконкому Бердичівської міської  ради 

2. Розробник Програми        Управління праці та соціального захисту 
населення виконкому Бердичівської міської  ради 

3. Співрозробники 
Програми 

       Бердичівський міський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) 

4. Відповідальний 
виконавець Програми 

      Управління праці та соціального захисту 
населення виконкому Бердичівської міської  ради 

5. Учасники Програми       Управління праці та соціального захисту 
населення виконкому Бердичівської міської  ради; 
        Бердичівський міський територіальний центр 
соціального обслуговування(надання соціальних 
послуг);       Центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів;  
       Виконавчі органи Бердичівської міської ради;  
       Бердичівська міська рада; 
       Комунальні установи Бердичівської міської 

ради, підприємства, установи та організації міста 
Бердичева; 
       Громадські, благодійні та релігійні  організації 

міста Бердичева. 
6. Термін реалізації       

Програми 
          2017 – 2021 роки 
 

7. Мета Програми Забезпечення комфортного соціального клімату, 
підвищення рівня та якості життя незахищених 
верств населення на основі ефективного 
використання бюджетних ресурсів міста 

8. Очікувані результати  
9. Перелік місцевих 

бюджетів, що беруть 
участь у виконанні 
Програми  

     Міський бюджет 
     Інші джерела, не заборонені чинним 
законодавством 

10. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми, 
всього (тис. грн.):  

83239,7 

 У тому числі:  
10.1. Коштів міського 

бюджету  
83239,7 

10.2. Коштів інших джерел     -         
          

 
 
 



 

    Конституцією України гарантовано соціальний захист та гідний рівень 
життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств 
населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та 
покращення життя, матеріальних умов малозабезпечених сімей, одиноких 
громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, інших сімей,  що 
опинилися в скрутному матеріальному становищі.    

Враховуючи фінансово-економічну ситуацію в країні виникає 
необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян. 
Тому одним з першочергових завдань органів державної влади і місцевого 
самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального 
обслуговування громадян, які гостро потребують надання допомоги. 

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 міської 
програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2017 –2021 роки  
(далі-Програма). 

В  основу  розробки  Програми покладено  аналіз  законодавства  
України,  що  формує  соціальну  політику  в   країні,   досвід  роботи  закладів   
соціального  захисту  міста, який  був  отриманий  у  процесі  реалізації  
попередніх  соціальних  програм, пропозиції  громадських  організацій  та  
установ  міста, що  опікуються  питаннями соціально  незахищених  громадян. 
Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування 
громадян міста, які потребують соціальної допомоги та підтримки. 

 
II. ВИЗНАЧЕННЯ  ПРОБЛЕМ,  НА РОЗВ’ЯЗАННЯ  ЯКИХ  СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 
 
Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, 

яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості 
життя.  

В місті Бердичеві мешкає значна кількість громадян, що потребують 
соціального захисту та підтримки зі сторони державних органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування.  

 
Так, на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення 

перебуває: 23 280 осіб, які мають право на пільги, в т. ч.: 
- учасників бойових дій – 1745 осіб; 
- інвалідів війни І групи – 84 особи; 
- інвалідів війни ІІ групи – 147 осіб; 
- інвалідів війни ІІІ групи – 146 осіб; 
- дітей війни – 5 794 особи; 



 

- учасників ліквідації аварії на ЧАЄС – 1352 осіб; 
- ветеранів військової служби та ветеранів органів ВС – 1200 осіб; 
- пенсіонерів за віком – 15528 осіб; 
- багатодітних сімей – 474 осіб; 
- інвалідів загального захворювання – 4346 осіб. 
В місті налічується 5974 сімей, одержувачів державних допомог сім’ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім’ям; 19 106  сімей одержувачів субсидій на 
житлово – комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ; 5920 особи з 
обмеженими фізичними можливостями; 2214 ветеранів праці, 3635 ветеранів 
війни всіх категорій; 1352 осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; 704 учасників АТО, 4044 осіб перебуває на обслуговуванні у 
міському територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів, 48 
осіб перебуває на обслуговуванні у Центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів, в Єдиній базі даних вимушених переселенців зареєстровано 443 
особи. 
 
           Крім того, значно збільшилась кількість звернень громадян, які гостро 
потребують надання окремих видів соціальних послуг, передусім адресної 
грошової допомоги на медико-соціальну реабілітацію, слухопротезування, 
стоматологічні послуги, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, 
одягу тощо. Більшість таких звернень надходять від осіб похилого віку, 
інвалідів, багатодітних сімей та одиноких громадян як найбільш вразливої 
категорії населення. 

      Підвищення рівня соціального обслуговування одиноких непрацездатних 
громадян, надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам потребує 
запровадження нових видів соціальних послуг та інноваційних підходів, 
залучення до сфери надання соціальних послуг недержавних суб’єктів. 

      Бездомність є однією з найгостріших форм бідності в Україні. 
Багатоаспектність проблем бездомних та безпритульних громадян, бездомних 
осіб з числа сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вимагає 
об’єднання зусиль різних органів, установ, організацій і чіткої координованості 
дій. Тому завданнями міської влади є взяття на себе відповідальності за 
забезпечення надання необхідних соціальних послуг, налагодження тісної 
співпраці між установами, організаціями всіх форм власності, завдяки яким 
безпритульні, бездомні особи, бездомні з числа дітей-сиріт зможуть успішно 
пройти процес реінтеграції в суспільство та соціальної адаптації. 

     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. 
         Багато людей з інвалідністю позбавлені можливості брати активну участь 
у житті суспільства у силу таких фізичних бар’єрів, як дверні отвори, надто 
вузькі для інвалідних візків, сходинки на підходах до будівель та помешкань, 



 

по яких неможливо піднятися, незручно розташовані вимикачі, санітарне 
обладнання, яким неможливо користуватися, шляхова мережа без пониження 
тротуарів тощо. 

Поточна ситуація в Україні (проведення антитерористичної операції (далі 
— АТО) 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, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули або 
постраждали під час проведення АТО, 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 в місті Бердичеві, інтегрування їх до міської 
територіальної громади, формування та підтримання ідей єдиної державності.  
 Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти ті 
пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволять приділити 
більше уваги та підтримувати життєдіяльність найбільш соціально вразливих 
мешканців міста, учасників АТО, членів сімей загиблих учасників АТО, 
внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів 
проведення антитерористичної операції.  
 

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 
Основною метою програми є забезпечення втілення в життя державної 

соціальної політики, соціальних ініціатив Президента України, соціального 
забезпечення та соціального захисту пенсіонерів, ветеранів, інвалідів та інших 
категорій громадян, що потребують додаткової соціальної підтримки.  

 

  Метою Програми є забезпечення комфортного соціального клімату та 
підвищення рівня та якості життя незахищених верств населення на основі 
ефективного використання бюджетних ресурсів міста.  

 
IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ  

ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ 
  

Розв’язання проблем можливе шляхом: 
-  розвитку системи надання соціальних послуг шляхом надання адресних 

соціальних допомог, пільг та компенсацій;  
- підвищення рівня соціального обслуговування, надання реабілітаційних 

послуг та запровадження інноваційних соціальних послуг; 
-   активізації роботи з громадськими, благодійними організаціями міста 



 

та налагодження ефективної співпраці з соціальними партнерами;  
-   створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної 
інфраструктури; 
            -  сприяння зайнятості  та працевлаштування  інвалідів та інших 
малозабезпечених верств населення; 
  -   підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 
території, районів проведення антитерористичної операції; 

 -    підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО; 
 -    соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі. 
 

V. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Строки виконання Програми – 2017-2021 роки.  
Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання заходів 

щодо соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Бердичева. 

 
VI. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЗАХОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ. 
 
 Завдання і заходи Програми з визначенням обсягів та джерел 
фінансування, наведені в додатку 1. 

Показники результативності наведені в додатку 2. 
 



 

                                                                                                                                                                           Додаток 1 
                                                                                                                                                                                 до Програми  

 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН   

на 2017-2021 роки 
 

№ 
п/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 
виконан

ня 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Фінансове забезпечення (тис. грн.) Очікувані результати 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Підвищення рівня забезпеченості соціально незахищених громадян міста 

1 1.1.Соціальна 
підтримка 
малозабезпечених 
верств населення 
та інших категорій 
громадян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Надання адресної 
матеріальної допомоги, в 
тому числі: 
- Надання адресної 
матеріальної допомоги 
пенсіонерам, інвалідам, 
малозабезпеченим верствам 
населення та іншим 
категоріям громадян міста 
Бердичева;  
- Надання одноразової 
адресної матеріальної 
допомоги сім’ям 
військовослужбовців, які 
загинули або померли 
внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, 
одержаних під час 
виконання обов’язків 
військової служби 
(службових обов’язків); 
 - Надання адресної 
матеріальної 
допомоги учасникам 
антитерористичної операції 
та членам їх сімей; 
- Надання  адресної 
допомоги громадянам, які 

2017-
2021  

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 
 

Міський бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Забезпечення соціальної 
підтримки пенсіонерів, 
інвалідів, 
малозабезпечених верств 
населення та інших 
категорій громадян міста 
Бердичева 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прибули з тимчасово 
окупованих територій та 
районів проведення 
антитерористичної операції 
1.1.2.Надання  адресної 
допомоги громадянам, 
учасникам ліквідації аварії 
на ЧАЕС 

2017-
2021  

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 
 

Міський бюджет 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 Забезпечення соціальної 
підтримки громадян, 
постраждалих внаслідок 
аварії на ЧАЕС 

1.1.3. 
Забезпечення гарячим 
харчуванням  підопічних 
Бердичівського міського 
територіального центру 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)  

2017-
2021  

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР, 
Бердичівський 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 

Міський бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Охоплення соціальною 
підтримкою незаможних 
верств населення  

1.1.4. Надання допомоги 
продуктами харчування, 
вживаним одягом, 
побутовими послугами 
перукаря, ремонту одягу і 
взуття через Бердичівський 
міський територіальний 
центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)  

2017-
2021  

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР, 
Бердичівський 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг)  

Інші джерела 
фінансування 

- - - - - Підвищення рівня 
охоплення соціальною 
підтримкою незаможних 
верств населення  

 1.2 Додаткова 
підтримка 
окремих категорій 
громадян 

1.2.1. Надання допомоги на 
поховання окремих 
категорій громадян 
в тому числі: 
- Надання допомоги на 
поховання деяких 
категорій осіб  
виконавцю 
волевиявлення 
померлого або особі, яка 

2017-
2021  

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Міський бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Надання додаткових 
гарантій соціального 
захисту мешканцям міста  



 

зобов’язалась поховати 
померлого (на підставі 
довідки про те, що особа, 
яка не досягла 
пенсійного віку на 
момент смерті не 
працювала, не 
перебувала на службі, не 
була зареєстрована в 
центрі зайнятості як 
безробітна, не 
отримувала пенсії); 
 
- Надання допомоги на 
поховання Почесних 
громадян міста 
Бердичева 
1.2.2.  Надання компенсації 
фізичним особам, які 
надають соціальні послуги  

2017-
2021  

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Міський бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Підтримка осіб, які 
потребують соціальних 
послуг 

1.2.3.  
Надання продуктових 
наборів до Дня Перемоги, 
Дня людей похилого віку.  

2017-
2021 

Бердичівський 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування  

Міський бюджет 150,4 150,4 
 

150,4 
 

150,4 150,4 Надання додаткових 
гарантій соціального 
захисту мешканцям міста 

 Разом     1816,4 1816,4 1816,4 1816,4 1816,4  

2. Забезпечення додатковими гарантіями окремих категорій громадян 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.   
Надання 
додаткових 
гарантій 

2.1.1. Надання пільг: -50% 
знижка на житлово-
комунальні послуги для 
інвалідів по зору І та ІІ 
групи;  
-100% знижка на житлово-
комунальні послуги та 
послуги зв’язку для 
Почесних громадян міста 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР, 
Підприємства-
надавачі житлово-
комунальних 
послуг 

Міський бюджет 806,1 806,1 806,1 806,1 806,1 Надання додаткових 
гарантій соціального 
захисту мешканцям міста 
інвалідам по зору 1 та 2 
групи 
Надання додаткових 
соціальних пільг 
Почесним громадянам 
міста Бердичева 

2.1.2.- 100%, 75%, 50% 
знижки за користування 
ліфтами особам, які мають 
право на пільги на 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР, 
Підприємства-
надавачі ЖКП 

Міський бюджет 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Надання додаткових 
гарантій соціального 
захисту пільговим 
категоріям населення 



 

житлово-комунальні 
послуги; 

міста 

  2.1.3. Звільнення від сплати 
житлово-комунальних 
послуг сімей загиблих 
учасників АТО 
 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР, 
ЖКГ 

Міський бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Поліпшення соціального 
захисту сімей загиблих 
учасників АТО 
 

 Разом     876,1 876,1 876,1 876,1 876,1  

3. Забезпечення надання соціальних пільг 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Забезпечення 
надання пільг 
особам, які мають 
на них право  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1. Надання інших пільг 
ветеранам війни, особам, на 
яких поширюється чинність 
Закону України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту», особам, які мають 
особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, 
ветеранам праці, особам, 
які мають особливі трудові 
заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі трудові 
заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань 
та реабілітованим 
громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок 
репресії, або є 
пенсіонерами 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Міський бюджет 
(субвенції з 
державного 
бюджету) 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 Забезпечення надання 
інших пільг 

3.1.2. Надання пільг 
громадянам, які 
постраждали внаслідок 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Міський бюджет 
(субвенції з 
державного 
бюджету) 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Забезпечення надання 
пільг громадянам, які 
постраждали 



 

Чорнобильської 
катастрофи дружинам 
(чоловікам) та опікунам 
(на час опікунства) дітей 
померлих громадян, 
смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською 
катастрофою 

внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 

3.1.3. Надання пільг 
окремим категоріям 
громадян з послуг 
зв’язку 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Міський бюджет 
(субвенції з 
державного 
бюджету) 

756,0 756,0 756,0 756,0 756,0 Забезпечення надання 
пільг окремим 
категоріям громадян з 
послуг зв’язку 

2.1.4. Проведення 
компенсаційних 
виплат на пільговий 
проїзд автомобільним 
транспортом окремим 
категоріям громадян 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Міський бюджет 
(субвенції з 
державного 
бюджету) 

5357,0 5357,0 5357,0 5357,0 5357,0 Забезпечення 
відшкодування витрат 
на проїзд пільговій 
категорії громадян  

3.1.5. Проведення 
компенсаційних 
виплат за пільговий 
проїзд окремих 
категорій громадян на 
залізничному 
транспорті 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Міський бюджет 
(субвенції з 
державного 
бюджету) 

1593,0 1593,0 1593,0 1593,0 1593,0 Забезпечення 
відшкодування витрат 
за проїзд пільгової 
категорії громадян 

 Разом     7836,0 7836,0 7836,0 7836,0 7836,0 
 

 

4. Забезпечення надання  соціальних та реабілітаційних  послуг 
4 4.1. Забезпечення 

діяльності 
Бердичівського 
міського 
територіального 
центру 
соціального 

4.1.1. Утримання 
Бердичівського міського 
територіального центру 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)  

2017-
2021 

Бердичівський 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 
УПСЗН виконкому 

Міський бюджет, 
інші джерела 
фінансування 
 

3943,4 4394,7 4770,5 4770,5 4770,5 Забезпечення 
якісного соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) громадянам, 
які перебувають у 



 

обслуговування 
(надання 
соціальних 
послуг) та Центру 
соціальної 
реабілітації дітей – 
інвалідів  

Бердичівської МР складних життєвих 
обставинах і 
потребують 
сторонньої допомоги 

 
4.1.2. Утримання Центру  
соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів   
 

2017-
2021 

Центр соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів  
УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Міський бюджет 
 

585,7 653,1 709,1 709,1 709,1 Створення умов для 
всебічного розвитку, 
засвоєння дітьми-
інвалідами знань, умінь і 
навичок з метою 
підготовки їх до здобуття 
дошкільної освіти, 
перебування в соціально – 
побутовому середовищі  

 Разом     4529,1 5047,8 5479,6 5479,6 5479,6  

5. Активізація роботи з громадськими організаціями міста та 
ефективна співпраця з соціальними партнерами 

5. 5.1. Активізація 
роботи з 
громадськими 
організаціями 
міста та ефективна 
співпраця з 
соціальними 
партнерами 
 

5.1.1. Фінансова підтримка 
громадських організацій 
інвалідів і ветеранів міста 
Бердичева в т.ч.: 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР, 
громадські 
організації міста  

Міський бюджет 549,5 549,5 549,5 549,5 549,5 Підвищення ефективності 
статутної діяльності 
громадських організацій 
інвалідів і ветеранів міста, 
покращення їх  
організаційної та 
фінансової спроможності 

Бердичівська міська 
організація ветеранів 

  220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 

Бердичівська міська 
організація 
Всеукраїнської 
організації інвалідів 
війни та збройних сил 

  25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Бердичівське міське 
відділення 
всеукраїнського 
об’єднання ветеранів 

   150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Бердичівська спілка 
ветеранів афганської 
війни        

   40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 

Бердичівська міська 
громадська організація 
інвалідів-візочників 

   30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 



 

«Стимул» 
Бердичівська 
міськрайонна громадська 
організація «Навчально-
реабілітаційний центр 
для неповносправних 
дітей «Насіння Надії»  

   114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 

Громадська організація 
«Спілка учасників 
бойових дій АТО 
Бердичева та 
Бердичівського району» 

   36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 

5.1.2.Надання  
фінансової  
підтримки іншім установам 
та закладам в т.ч.:    

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Підвищення ефективності 
статутної діяльності 
інших організацій, 
покращення їх  
організаційної та 
фінансової спроможності 

Житомирська обласна 
організація Товариства 
Червоного Хреста    

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Бердичівський центр 
ранньої медико-
соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів 
«Промінчик»    

270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

 Разом     916,3 916,3 916,3 916,3 916,3  

6. Зайнятість населення та ринок праці 
6 6.1.Сприяння 

зайнятості 
населення та 
дотриманню 
законодавства з 
питань оплати 
праці  

6.1.1. Проведення 
інформаційно – 
роз’яснювальної  роботи 
щодо соціальних ризиків 
громадян, які не 
легалізують свою 
зайнятість та отримують 
заробітну плату неофіційно  

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР, 
Бердичівський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою) 
 

Не потребує 
фінансування 

- - - - - Легалізація трудових 
відносин, 
забезпечення 
соціального захисту 
працівників 

6.1.2. Забезпечення 
постійного  обліку 
заборгованості із 
виплати заробітної 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Не потребує 
фінансування 

- - - - - Своєчасність 
виплати заробітної 
плати та ліквідація 
заборгованості із 



 

плати на 
підприємствах, 
організаціях і 
установах всіх форм 
власності та 
здійснення контролю 
за її погашенням  

виплати заробітної 
плати на економічно 
активних 
підприємствах міста  

6.1.3.Вивчення 
питання щодо 
організації оплати 
праці, запровадження 
підприємствами всіх 
форм власності 
мінімальних 
державних гарантій в 
оплаті праці  

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Не потребує 
фінансування 

- - - - - Забезпечення 
мінімальних гарантій 
в оплаті праці, 
виконання умов  
колективних 
договорів у сфері 
оплати праці 

6.1.4. Сприяння 
укладанню 
колективних 
договорів на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях 
незалежно від форм 
власності  

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Не потребує 
фінансування 

- - - - - Підвищення рівня 
охоплення працюючих 
колективними 
договорами та 
виконання зобов’язань 
підприємствами, 
організаціями всіх форм 
власності  з організації 
продуктивності 
зайнятості та соціальної 
захищеності 
працюючих. 

 РАЗОМ     - - - - -  
7. Підтримка учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО 

7 7.1. Підвищення 
рівня соціального 
захисту учасників 
АТО, членів їх 
сімей та сімей, 
загиблих 
учасників АТО 

7.1.1. Створення 
реєстру осіб та обліку 
одержувачів послуг і 
допомог, наданих з 
бюджетів усіх рівнів та 
інших джерел 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 
 

Не потребує 
фінансування 

- - - - - Забезпечення 
соціальної підтримки 
учасників АТО, 
членів їх сімей та 
сімей, загиблих 
учасників АТО 



 

фінансування 

7.1.2. Визначення 
соціально-побутових 
потреб сімей загиблих 
(постраждалих) 
учасників АТО 
(заповнення 
соціального паспорта) 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 
 

Не потребує 
фінансування 

- - - - - Визначення 
соціально-побутових 
потреб сімей 
загиблих 
(постраждалих) 
учасників АТО з 
метою їх задоволення  

 Разом     - - - - - - 
 8. Соціальна адаптація бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі 
8. 8.1. 

Надання 
соціальних послуг 
бездомним 
громадянам та 
особам, 
звільненим  з 
місць позбавлення 
волі 

8.1.1.Здійснення 
моніторингу надання 
соціальних послуг особам 
без постійного місця 
проживання  

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР  

Не потребує 
фінансування 

- - - - - Забезпечення надання 
якісних соціальних 
послуг бездомним 
громадянам 

8.1.2.Забезпечення 
оформлення до будинків-
інтернатів бездомних 
громадян та осіб, 
звільнених з місць 
позбавлення волі 
(інваліди, одинокі особи 
похилого віку), 
відновлення пенсій,  
пільг та інших видів 
допомоги 

2017-
2021 

УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР 

Не потребує 
фінансування 

- - - - - Забезпечення 
соціально-побутового 
обслуговування, 
відновлення 
соціальних виплат та 
допомог бездомним 
та особам, звільне-
ним з місць 
позбавлення волі. 

8.1.3.Забезпечення одягом, 
білизною та взуттям, за 
зверненням бездомних 
громадян  

2017-
2021 

Бердичівський 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування  

Не потребує 
фінансування 

- - - - - Задоволення потреби 
першої необхідності в 
одязі бездомних 
громадян та осіб, 



 

звільнених з місць 
позбавлення волі. 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
 
 
 

               Додаток 2 
         до Програми  

 
Показники результативності 

міської  програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2017 – 2021 роки 
        назва програми 

 

№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 
початок дії 
програми 

Етапи виконання програми 
2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

2021 
рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ 
1 Кількість пільговиків Осіб 

 
23280      

2 Кількість учасників бойових дій в зоні АТО Осіб  704      
3 Кількість сімей загиблих учасників АТО Сімей 30      
4 Кількість внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 

районів проведення антитерористичної операції 
Осіб 443      

5 Кількість отримувачів соціальних послуг Бердичівського міського 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  

Осіб 4044      

6 Кількість отримувачів реабілітаційних послуг Центру соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів  

Осіб 48      

 ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
7 Середній розмір одноразової грошової допомоги грн. 645,0 735,0 735,0 735,0 735,0 735,0 
8 Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї 

особи, що надається Бердичівським міським територіальним центром 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  на рік 

грн. 726,0 861,9 961,4 1044,1 1044,1 1044,1 



 

9 Середні витрати на надання реабілітації однієї дитини – інваліда, що 
забезпечується Центром соціальної реабілітації  

грн. 6100 6100 6800 7400 7400 7400 



VII. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових 
коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету міста. 

Головним розпорядником коштів програми є Управління праці та 
соціального захисту населення виконкому Бердичівської міської  ради.  

Обсяги видатків з міського бюджету визначаються з урахуванням 
пропозицій Управління праці та соціального захисту населення виконкому 
Бердичівської міської  ради, яке надає бюджетний запит до проекту міського 
бюджету та затверджуються Бердичівською міською радою при прийнятті 
міського бюджету.  

 
Обсяг 
коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми 

Етапи виконання Програми Усього 
витрат на 
виконання 
Програми, 
тис. грн. 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Обсяг 
ресурсів, 
усього, 
тис. грн.  
у тому числі: 15973,9 16492,6 16924,4 16924,4 16924,4 83239,7 
Міський 
бюджет 15973,9 16492,6 16924,4 16924,4 16924,4 83239,7 
Кошти не 
бюджетних 
джерел 

- - - - - - 

Інші кошти 
 

- - - - - - 

 
 

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
 Контроль за ходом виконання програми покладається на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійну 
комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та 
гуманітарних питань. 

    Моніторинг виконання програми здійснюється управлінням праці та 
соціального захисту населення виконкому Бердичівської міської ради. 
Структурні підрозділи міської ради, інші виконавці, зазначені у Програмі, 
повинні забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати 



 

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердичівської 
міської  ради про хід виконання заходів до 5 числа місяця, наступного за 
звітним кварталом. Управління праці та соціального захисту населення 
виконкому Бердичівської міської  ради здійснює аналіз стану виконання 
Програми та інформує з цього питання відділ з питань діяльності міської ради 
до 15 числа місяця, наступного за звітним роком. 

    Після закінчення терміну реалізації Програми УПСЗН виконкому 
Бердичівської МР надає відділу з питань діяльності міської ради підсумковий 
звіт про її виконання. 
 Звіт  про виконання Програми вноситься на розгляд  виконавчого 
комітету міської ради. 
  

IX. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ: 
 

 Виконання Програми забезпечить соціальний захист та соціальне 
обслуговування пенсіонерів, інвалідів, осіб, що опинилися у важких життєвих 
обставинах, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 
районів проведення антитерористичної операції,  учасників АТО та членів 
сімей загиблих учасників АТО. 

 
 Очікуваними результатами виконання Програми стане: 
 
       - соціальна підтримка малозабезпечених верств населення та інших 
категорій громадян;  
       - запровадження нових форм співробітництва та партнерства із 
об’єднаннями громадян та представниками бізнесу щодо надання соціальних 
послуг мешканцям міста; 
       - покращення створення у місті безбар’єрного середовища для 
маломобільних груп населення; соціальна реабілітація шляхом створення 
безперешкодного доступу до об’єктів інфраструктури міста, що надасть 
можливість інвалідам брати повноцінну участь у всіх сферах суспільного, 
культурного життя та допоможе їм працевлаштуватися; 
          -  вирішення соціально-побутових питань внутрішньо переміщених осіб з 
тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної 
операції; 
  - забезпечення підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих 
учасників АТО. 
 
 
 
 
 
Міський голова В.К. Мазур 
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