
   

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект  РІШЕННЯ

Від   10 серпня  2017 року              № 1                      9 сесія 1 скликання

Про виконання заходів щодо соціального
захисту  людей похилого віку  та осіб,
які перебувають у складних життєвих
обставинах по Чорноморській об’єднаній
територіальній громаді у 2017 році.

Відповідно до  ст.. 27, 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
заслухавши інформацію Кошман О.В. – начальника Відділу освіти, культури та спорту, сім’ї,
дітей та молоді,  соціального захисту Чорноморської  сільської  ради  про роботу протягом
звітного періоду  на території сільської ради, виконком сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію Кошман О.В. – начальника Відділу освіти, культури та спорту, сім’ї, ді-
тей та молоді, соціального захисту про  роботу протягом звітного періоду  на тери-
торії сільської ради,  взяти до відома

\ інформації  додається \
2. Розробити   Програму  «Турбота»  для   Чорноморської  об’єднаної  територіальної

громади на 2018 – 2020 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну комісію сільської 

ради з питань  фінансування, планування та формування бюджету, соціально-економі-
чного розвитку, соціального захисту та праці, житлово-комунального господарства та 
транспорту.

Сільський голова                                                                                                      А.А.Дмитренко



ДОДАТОК  
до рішення сільської ради 
№ 01 від  10 серпня 2017 року 

ІНФОРМАЦІЯ
про  виконання заходів щодо соціального захисту людей похилого віку та осіб,

які перебувають у складних життєвих обставинах
по  Чорноморській сільській раді за 2017 рік

ЗАХОДИ

Розділ І.  Дотримання державних гарантій праці та соціального захисту:
                Всі верстви населення сільської ради мають рівні права та можливості на отриман-
ня соціальної  допомоги та підтримки від держави.

На території Чорноморської сільської ради  проживає 4184 чоловіки. Із них:
- осіб пільгової категорії – 595 чоловік;
- УБД – 10 чол..;
- Члени сімей померлих – 8 чол..;
- Інваліди загального захворювання – 68 чол..;
- Дітей війни – 219 чол..;
- Ветеранів праці –60 чол..;
- Ветеранів ВС  - 2 чол..;
- Вдова ВВС    - 1 чол..;
Всі пільгові категорії населення стоять на обліку. Їм надається допомога в оформленні 

субсидій - збір повного пакету документів до звернень дол. РДА на покращення житлово-
побутових умов;  завезено 17, 5 т. вугілля, 22, 5 куб дров; проводиться робота по соціальній 
адаптації для людей похилого віку  «Здоров»я», «Господарочка», «Струни серця», «Хочу все 
знати».  надомне обслуговування отримують 9 одиноко проживаючих  осіб.

На постійному соціальному супроводі знаходяться сім»ї  інвалідів війни, афганців, уча-
сників бойових дій, їх вдів. Переоформлюються справи осіб пільгової категорії, справи для 
призначення допомоги по догляду за інвалідами. Перевіряються  умови проживання: житлові
та побутові.

Розділ ІІ.  Подальший розвиток системи соціальної допомоги та послуг, що надаються 
на місцевому рівні

Проводиться планомірне  обстеження матеріально – побутових умов проживання осіб 
похилого віку, інвалідів, багатодітних, малозабезпечених сімей для визначення осіб, які по-
требують соціальної допомоги:  складено 615  актів обстеження.

Надано  одноразову матеріальну допомогу окремим категоріям малозабезпечених 
верств населення сільської ради. 

Проведено урочисті заходи до міжнародного жіночого Дня 8 березня, Дня перемоги, 
Дня скорботи, Дня незалежності України, Дня людей похилого   віку, Дня інвалідів, Дня 
виводу військ з Афганістану. Одиноким та одиноко проживаючим особам, по бажанню, 
надається допомога  по надомному обслуговуванню, допомога по оформленню до ста-
ціонарів для інвалідів та людей похилого віку, в отриманні путівок на санаторно – курортне 
лікування;  у забезпеченні засобами реабілітації.

У сільській раді постійно розвивається волонтерський рух.
Забезпечується проведення один раз на рік повний медичних огляд пільгової категорії 
громадян, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян.

Розділ ІІІ.  Реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров»я:
Вся можлива інформація про дітей – інвалідів надана для формування районного 

комп’ютерного банку даних про дітей - інвалідів. 
Всі сім»ї з дітьми – інвалідами забезпечені психологічно – педагогічною підтримкою.



У спеціалістів сільської ради завжди можна отримати інформаційно – роз’яснювальну  
допомогу щодо соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров»я.

Щорічно діти –інваліди приймають участь у конкурсі «Повір у себе, і в тебе повірять 
інші».

Розділ ІV.  Проведення просвітницької роботи  «Знання проти бідності»
Проводиться інформування населення про державну Програму  забезпечення реаліза-

ції  Стратегії подолання бідності на Україні  та в Очаківському районі.
Проводиться інформування населення про шкідливість надмірного вживання алкого-

лю, який призводить до зубожіння та передчасної смерті, що вживання наркотиків – одна з 
причин бідності, захворювання на СНІД, смерті.

Розвивається волонтерський  рух, проведення благодійних акцій з метою надання 
матеріальної допомоги громадянам похилого віку та  інвалідам.

Молоді сім»ї ( по бажанню)  можуть отримати консультації з отримання довго-
строкових кредитів молодим сім»ям на придбання або будівництво житла.

Розділ V.  Розв’язання проблем інвалідності
Квота, по наданню робочих місць на підприємствах сільської ради доля інвалідів ви-

конується. Виконуються санітарно-гігієнічні норми та правила для роботи інвалідів.
Потреба інвалідів в засобах пересування  тримається на постійному контролі і забез-

печується в короткі строки.
Ведеться банк даних потреб інвалідів для покращення умов проживання.

Транспортні послуги інвалідам надаються силами сільської ради.

Розділ VІ.  Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними мож-
ливостями до об’єктів житлового та громадського призначення

На даний час при проектуванні нового будівництва, передбачається забезпечення  
вільним доступом інвалідів до об’єктів  громадського призначання та  переобладнання 
існуючих засобами  благоустрою для потреб інвалідів.

Об’єкти громадського призначення пристосовані для вільного доступу інвалідних ко-
лясок – обладнані пандусами. В умовах неможливості побудувати пандуси, передбаченні 
дзвінки для виклику спеціалістів ( поштове відділення).  Сільський клуб, після проведення 
капітального ремонту буде обладнано пандусом ( потребує спорудження великої інженерної 
споруди).

Розділ VІІ. Реалізація Стратегії подолання бідності      
Молодь, на шляху працевлаштування отримує всебічну підтримку.

У 2017 році  сільська рада за підтримки  депутатського корпусу припинила  роботу при-
шкільних таборів праці і відпочинку при Чорноморській та Рівненській  ЗОШ І –ІІІ ступенів 
старого  зразка.  Замість цього школярів, які проявили себе у навчанні,  трудовій дисципліні, 
громадській активності  були  відправлені  у безкоштовну  поїздку до  м. Києва  з   відвідува-
нням вистави у   столичному цирку.

Сільська рада тримає на контролі  виплати по паям, не нижче встановлених норм і 
всім землекористувачам без винятку.

Тримається на контролі отримання  всіх  видів соціальної допомоги, що надається 
державою для малозабезпечених верств населення, в тому числі сімей з інвалідами.

 Начальник Відділу  освіти                                                                                     О.В. Кошман


