
                                                                                                        
  
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

10 червня 2021 року 

 

Про виконання Комплексної  

програми   розвитку соціального  

захисту населення на 2020 рік  

 

           Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Щербака В.О. про 

виконання Комплексної програми розвитку соціального захисту населення на 

2020 рік, затвердженої рішенням Лубенської міської ради  від 19 грудня 2019 

року, керуючись ст. 26 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в 

Україні», 

  

                                        міська рада вирішила : 

 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Щербака В.О. про виконання 

Комплексної програми розвитку соціального захисту населення на 2020 рік 

взяти до відома (додається). 

2. Управлінням, відділам, іншим підрозділам виконавчого комітету 

Лубенської міської ради забезпечити виконання заходів, передбачених 

Комплексною програмою розвитку соціального захисту населення на 2021 рік, 

затвердженою рішенням Лубенської міської ради від 15 жовтня 2020 року. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В. та постійну депутатську  комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки. 

 

 

 

 

Лубенський міський голова           ОЛЕКСАНДР ГРИЦАЄНКО 



Інформація 

про виконання Комплексної програми розвитку соціального захисту 

населення на 2020 рік 
 

  Комплексна програма соціального захисту населення на 2020 рік 

розроблена відповідно до законодавства про соціальний захист.    

Метою і основним завданням програми є надання всебічної допомоги 

вразливим верствам населення нашого міста. 

Фінансування заходів, визначених програмою, здійснювалось                              

з урахуванням реальних можливостей державного та місцевого бюджетів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України №558 від 

29.04.2004р. «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги» 73 особам, котрі надають 

соціальні послуги, призначено та виплачено з місцевого бюджету компенсацію 

на суму 171,8 тис.грн.  

285 послуг «Соціальне таксі» надано дітям  м. Лубни для довозу до 

Лубенського міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (в 

обидва боки) на суму 11,1 тис.грн.  

З метою вшанування пам’яті  померлих чорнобильців до 34 річниці  

аварії на ЧАЕС були виділені кошти з міського бюджету на суму 112,5 тис.грн. 

для надання матеріальної допомоги 225 вдовам померлих ліквідаторів та 90 

дітям віком до 18 років, постраждалим від аварії на ЧАЕС на суму 45,0 тис. грн.   

  До Дня знань 30 дітям з інвалідністю міста Лубен, які знаходилися на 

обліку в Лубенському міському центрі комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю вручені подарунки  на суму 4,0 тис.грн. 

 З нагоди відзначення 1 жовтня Міжнародного дня людей похилого віку 

надано натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування 235 одиноким 

пенсіонерам за кошти місцевого бюджету на загальну суму 34,0 тис. грн.  

У зв’язку з відзначенням 3 грудня Міжнародного дня осіб з інвалідністю 

надано натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування 87 особам з 

обмеженими можливостями за кошти місцевого бюджету на загальну суму                      

8,0 тис. грн., надано допомогу у вигляді продуктів харчування 52 особам,   яким 

виповнилося  90 років, на суму 7,5 тис.грн.,  2 особам, яким виповнилося 100 

років на суму 353 грн.  

  40 дітям з інвалідністю, які знаходилися на обліку у Лубенському 

міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю вручені 

подарунки до Дня Святого Миколая на суму 4,0 тис.грн. 

 З метою уникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 51 

осіб забезпечено безкоштовно твердим паливом у вигляді дров, які проживають 

у приватних будинках з пічним опаленням та опинилися в складній життєвій 

ситуації. 

Надано допомогу 553 громадянам міста, які опинилися в складній 

життєвій ситуації на суму 652,9 тис. грн. в т.ч.: 

- 9  внутрішньо переміщеним особам; 

- 4 учасникам АТО; 

- 162 особам з інвалідністю. 



З міського бюджету надано допомогу в сумі 16,0 тис.грн. на поховання 16 

непрацюючих громадян міста, які не досягли пенсійного віку.   

Відшкодовано з місцевого бюджету кошти  на  поховання 5 учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС  2 категорії на суму 18,1 тис.грн. 

 До 1 вересня надана грошова допомога 2 дітям віком до 18 років загиблих 

військовослужбовців, які брали участь в АТО в сумі 10,0 тис. грн. 

Забезпечено проходження 7-денного відпочинку та оздоровлення 

учасників бойових дій (інвалідів війни) в Афганістані та на території інших 

держав, за поданням громадських організацій ветеранів Афганістану на суму 

147 тис.грн.  

 Надано одноразову грошову допомогу до Дня захисника України (за 

поданням Громадської організації «Лубенське об’єднання ветеранів АТО») 

учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та ООС, інвалідам війни з числа 

учасників бойових дій у зоні АТО та ООС, членів сімей загиблого учасника 

бойових дій в зоні АТО та ООС 22 особам на суму 15,4 тис.грн. 

Забезпечено оплату 480 послуг з проведення організаційних заходів 

(просвітницьких, культурно-масових, дозвілля, занять з іпотерапії, тощо), 

літнього відпочинку дітей з інвалідністю, які знаходяться на обліку в 

Лубенському міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю на 

загальну суму 120,0 тис.грн. 

14 сім’ям , в яких виховуються діти з інвалідністю та відповідно до ІПР 

потребують забезпечення підгузками, надано матеріальну допомогу на суму              

57.0 тис.грн. 

Для підтримки громадських організацій з міського бюджету виділено    

200,0 тис. грн., із них: громадській організації УТОС — 20,0 тис. грн., 

громадській організації УТОГ- 20 тис. грн., ГО ветеранів та інвалідів м.Лубни 

«Союз-Чорнобиль України» - 17,4 тис. грн., Лубенській міській раді ветеранів – 

27,6 тис. грн., Лубенській спілці ветеранів Афганістану — 18,6 тис. грн., 

Лубенській міськрайонній громадській організації “Чорнобильці Лубенщини”-

28,8 тис.грн., громадській організації “Лубенська міська організація інвалідів 

“Ветерани Чорнобиля”- 30,2 тис.грн., відокремленому підрозділу ГО  “Фонд 

інвалідів Чорнобиля Полтавської області в місті Лубни  Полтавської області”-

17,4 тис. грн..  

Виплачено компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування 

з місцевого бюджету 34 особам 2 категорії  на суму 79,1 тис. грн.   

Проведено соціальне замовлення соціальної послуги «Догляд та 

виховання дітей в умовах, наближених до сімейних» на суму 105,0 тис.грн на 

період вересень-грудень 2020 р. 

Виділено кошти на забезпечення безкоштовного зубопротезування                              

15 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в                        

сумі   30 тис. грн. 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення                                                       Віктор ЩЕРБАК 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Про виконання Комплексної програми   розвитку 

соціального захисту населення на 2020 рік 

 

 

  Комплексна програма соціального захисту населення на 2020 рік 

розроблена відповідно до законодавства про соціальний захист.    

Метою і основним завданням програми є надання всебічної допомоги 

вразливим верствам населення нашого міста. 

Фінансування заходів, визначених програмою, здійснювалось                              

з урахуванням реальних можливостей державного та місцевого бюджетів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України №558 від 

29.04.2004р. «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги» 73 особам, котрі надають 

соціальні послуги, призначено та виплачено з місцевого бюджету компенсацію 

на суму 171,8 тис.грн.  

З метою уникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 51 

осіб забезпечено безкоштовно твердим паливом у вигляді дров, які проживають 

у приватних будинках з пічним опаленням та опинилися в складній життєвій 

ситуації. 

Надано допомогу 553 громадянам міста, які опинилися в складній 

життєвій ситуації на суму 652,9 тис. грн. в т.ч.: 

- 9  внутрішньо переміщеним особам; 

- 4 учасникам АТО; 

- 162 особам з інвалідністю. 

З міського бюджету надано допомогу в сумі 16,0 тис.грн. на поховання 16 

непрацюючих громадян міста, які не досягли пенсійного віку.   

 
 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення          Віктор ЩЕРБАК 
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