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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

27 сесія 8-го скликання 
 

25 січня  2022 року №1513 
 
Про затвердження Програми соціального 
 захисту населення Баранівської міської  
територіальної громади на 2022 рік 

 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення восьмої сесії VIII скликання Житомирської обласної ради від 16.12.2021  
№  311 «Про Програму соціального захисту населення  Житомирської  області 
на 2022 рік», враховуючи рекомендації постійних комісій,  та з метою 
соціального захисту населення на території Баранівської міської територіальної 
громади, міська рада   

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити Програму соціального захисту населення Баранівської міської 
територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма) (додаток 1). 
 
2.Затвердити Порядок використання коштів  місцевого бюджету, передбачених 
на виконання заходів Програми до напряму І «Соціальна підтримка учасників 
АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та 
Героїв Небесної Сотні»(додаток 2). 
 
3.Затвердити Порядок використання коштів субвенції  обласного бюджету та 
коштів місцевого  бюджету, передбачених на виконання заходів Програми до 
напряму II «Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» (додаток 3). 
 
4.Затвердити Порядок використання коштів місцевого  бюджету, передбачених 
на виконання заходів Програми до напряму ІІІ «Соціальний захист осіб /дітей з 
інвалідністю  та незахищених верств населення» (додаток 4). 
5. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити кошти з 
місцевого бюджету для фінансування даної Програми на 2022 рік. 
 
6. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 
(Нікітчина Н.В.) інформувати про хід виконання Програми до 15 січня 2023 року. 
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7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.), на 
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку ( Демчишина І.І.).  
 
 

Міський голова        Олександр МІГЕЙ  
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Додаток 1      
до рішення 27 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради                         
від 25.01.2022 №1513   

 
 
 

ПРОГРАМА 
 

соціального захисту населення Баранівської міської 
територіальної громади  на 2022 рік 
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І. Загальна характеристика Програми соціального захисту населення 
Баранівської міської територіальної громади 2022 рік (далі - Програма) 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
 

 Баранівська міська рада 

2. Дата, номер і назва 
нормативного 
документа  про 
необхідність 
розроблення Програми 

16.12.2021 р.№ 311 рішення восьмої сесії VIII скликання 
Житомирської обласної ради  «Про Програму соціального 
захисту населення Житомирської області на 2022 рік»  

3. Розробник Програми Управліня         соціального          захисту         населення 
Баранівської міської ради 

4. Співрозробники 
Програми 

Виконавчий комітет міської ради,   гуманітарний відділ 
міської ради 

5. Відповідальний 
виконавець Програми 

Управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради;  гуманітарний відділ міської ради;  

6. Учасники Програми Управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради;  гуманітарний відділ міської ради;  
відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності  Баранівської міської ради; заклади 
охорони здоров’я; аптечні заклади;  

7. Термін реалізації 
Програми 

2022 рік 

8. Джерело 
фінансування Програми 

Державний, обласний та місцевий бюджети та інші 
джерела не заборонені законом 

 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 
По напряму I «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, родин 

загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв 
Небесної Сотні» 

 
За станом на 1 січня 2022 року у Баранівській міській територіальній громаді 

обліковується    422  учасники бойових дій з числа учасників АТО/ООС. 
Внаслідок тривалого військового конфлікту на сході України питання 

соціального захисту учасників АТО/ООС  та членів сімей загиблих (померлих) 
військовослужбовців на сьогоднішній день є одним із найважливіших напрямків 
діяльності органів влади та місцевого самоврядування. 
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Чинним законодавством передбачено значну кількість актів, які в різній мірі 
передбачають захист прав та інтересів, надання пільг та інше соціальне 
забезпечення даної категорії осіб. Основним нормативно-правовим актом який 
регулює дане питання, є Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»,  

Питання соціального захисту учасників антитерористичної операції, 
учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні та загиблих 
учасників антитерористичної операції регулюються також Указом Президента 
України від 18.03.2015 
№ 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції». 

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена 
необхідністю забезпечення комплексної підтримки та охоплення соціальним 
супроводом зазначеної категорії громадян, надання медичної  допомоги, 
здійснення заходів щодо відновлення їх психоемоційного стану, соціальної 
адаптації та повернення до активного громадського життя у цивільному 
середовищі.  
          

По напряму ІІ «Пільгове медичне обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

 
На території Баранівської міської територіальної громади проживає 361 

особа постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС або 1,35 % від загальної  
чисельності населення громади,  у тому числі: 

60 дітей- потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, 18 вдів ліквідаторів аварії 
на ЧАЕС, 283 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, з них  216 осіб-
переселенців  із територій, які зазнали радіоактивного забруднення. 

Переселення створило ряд серйозних проблем, пов'язаних з труднощами 
пристосування громадян до нових умов життя. Часткове переселення у багатьох 
випадках призвело до руйнації структури життєзабезпечення, обмеження 
ведення сільського господарства, втрати робочих місць, підвищення рівня 
безробіття, загострення інших соціальних проблем. 

Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII "Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів" було внесено зміни 
до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи", якими значно звужено соціальні гарантії 
для постраждалих громадян. 

Враховуючи те, що упродовж останніх років Уряд тримає чітку позицію 
щодо децентралізації повноважень, необхідно винайти можливість та 
максимально забезпечити збереження здоров’я громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС 
дітей та їх надійний соціальний захист на місцевому рівні.  

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний  захист  громадян, 
які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст. 91  Бюджетного 
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кодексу України, згідно з іншими  нормативними  актами та на підтримку 
ініціативи громадськості, передбачено пільгове медичне обслуговування 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 
По напряму ІІІ «Соціальний захист осіб/дітей з інвалідністю  та 

незахищених верств населення» 
 

З метою реалізації конституційного права мешканців громади на соціальний 
захист створено й забезпечено функціонування державної системи соціального 
обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, особам/дітям з 
інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам, іншим особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної допомоги 
та підтримки. 

Ураховуючи фактори, що спричинені трансформацією економіки в умовах 
кризи, виникає додаткова потреба вжиття цілеспрямованих заходів соціальної 
підтримки, введення додаткових заходів підтримки та допомоги для цілого 
спектра цільових груп населення, характерною рисою яких є малозабезпеченість, 
безробіття, бездоглядність, немічність, хвороба чи самотність, інші життєві 
негаразди. 

Вирішення питань соціального захисту населення громади, здійснення 
послідовної політики стосовно підвищення кількості та якості надання 
соціальних послуг, ефективності проведення  політики щодо поліпшення якості 
життя вразливих груп населення, забезпечення державних гарантій і 
впровадження нових механізмів посилення адресності надання послуг, 
соціального захисту та підтримки одиноких пенсіонерів, осіб/дітей  з 
обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями,  
передбачається здійснювати шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних 
завдань та заходів Управлінням соціального захисту населення Баранівської 
міської ради, виконавчими органами міської ради за рахунок коштів бюджетів 
усіх рівнів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством 
України. 

Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме подальшому 
формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції вразливих верств 
населення. 

При розробці програми враховувались наступні обставини: 
- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої 

збільшилась кількість осіб/дітей  з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, 
малозабезпечених та багатодітних сімей; 

- доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання 
матеріальної допомоги та підтримки; 

- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що 
дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально 
незахищених верств населення. 
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Кошти місцевого  бюджету передбачені відповідно до ст.17 «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.2 «Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», 
ст.2 «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України 
у ХХ столітті». 

 
         ІІІ. Мета Програми 
 

Метою Програми є :  
- забезпечення стоматологічного (хірургічне, терапевтичне та ортопедичне) 

лікування учасників АТО/ООС, Революції Гідності, родин  загиблих, померлих, 
зниклих безвісти  учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні; 

 - матеріальна  підтримка родин загиблих, померлих,  зниклих безвісти 
учасників АТО/ООС та  Героїв Небесної Сотні; 

- проведення заходів у рамках відзначення визначних та пам’ятних дат, 
культурно-мистецьких заходів за участю ветеранів війни та членів їх сімей,  
родин загиблих, померлих, зниклих безвісти   учасників АТО/ООС та  Героїв 
Небесної Сотні; 

-   збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; 

 - підвищення соціального захисту осіб/дітей  з обмеженими фізичними 
можливостями, психічними захворюваннями,  подальше формування 
комплексної системи їх реабілітації та інтеграції, повернення до професійної та 
громадської діяльності, безперешкодного доступу до будинків і приміщень 
органів виконавчої влади, об’єктів соціального та громадського призначень, 
транспортної інфраструктури. 

 
IV.  ІІІ шляхи і засоби  розв’язання проблеми, обсяг  та джерела 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 
 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів. 

Фінансування видатків з місцевого бюджету на виконання повноважень по 
соціальному захисту населення, наданню соціальних послуг, здійсненню заходів 
соціальної підтримки громадян, які проживають на території Баранівської 
міської територіальної громади, здійснюється  на підставі відповідних програм. 

 
По напряму І «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, родин 

загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв 
Небесної Сотні» 

 
Основні шляхи розв’язання проблеми соціального захисту учасників 

АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та 
Героїв Небесної Сотні ґрунтується на нормах Законів України «Про статус 
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ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про поліпшення матеріального 
становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни», Указів 
Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо 
соціального захисту учасників антитерористичної операції», від 24.09.2014 № 
744/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 
серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її 
обороноздатності», постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1021 
«Про затвердження Державної цільової програми з медичної, фізичної 
реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року» та інших 
нормативно-правових  актах. 

Вирішення питань соціального захисту даної категорії громадян 
здійснюватиметься  шляхом всебічної підтримки з боку держави, органів 
виконавчої влади і місцевого самоврядування та залучення на реалізацію заходів 
Програми коштів з бюджетів усіх рівнів. 

Засобами розв’язання проблеми Програми є надання додаткових до 
гарантованих Державою пільг та гарантій соціальних благ зазначеним категоріям 
населення Баранівської міської територіальної громади  за  рахунок коштів 
обласного та місцевого бюджету. 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 
здійснюватиметься за рахунок  коштів державного, обласного та місцевого 
бюджету, із залученням інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством, зокрема: 

- проведення урочистих, культурно-мистецьких заходів з дозвілля ветеранів 
війни та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти ветеранів 
війни; учасників АТО/ООС, воїнів-інтернаціоналістів, внутрішньо переміщених  
осіб - учасників АТО/ООС та придбання подарунків до визначних та пам’ятних 
дат - за рахунок коштів місцевого бюджету; 

- надання грошової допомоги на стоматологічне (хірургічне, терапевтичне 
та ортопедичне)  лікування учасникам АТО/ООС, Революції Гідності та членам 
сімей загиблих учасників АТО/ООС, Революції Гідності;–на умовах 
співфінансування: 50 відсотків за рахунок коштів обласного бюджету,50 
відсотків за рахунок  коштів  місцевого бюджету. 

Головними розпорядниками коштів місцевого бюджету, передбачених на 
виконання заходів Програми, і відповідальними її виконавцями визначено: 

- Управління  соціального захисту населення Баранівської міської ради  - на 
надання  послуг із стоматологічного (хірургічного, терапевтичного та 
ортопедичного),  одноразової матеріальної  допомоги  учасникам АТО/ООС; 
перерахування  грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення родинам учасників АТО/ООС, воїнів-інтернаціоналістів, 
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внутрішньо переміщених  осіб - учасників АТО/ООС та придбання подарунків 
до визначних та пам’ятних дат;  

- Гуманітарний відділ міської ради - на проведення заходів у рамках 
відзначення визначних та пам’ятних дат, культурно-мистецьких заходів з 
дозвілля  та спортивно - масових заходів ветеранів війни та членів їх сімей,  сімей 
загиблих,  померлих,  зниклих безвісти учасників АТО/ООС. 

Фінансування видатків здійснюється відповідно до зареєстрованих 
юридичних та фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської 
служби України. 

Операції, пов’язані з використанням коштів державного, обласного та 
місцевих бюджетів здійснюються в установленому законодавством порядку. 

Учасники програми подають фінансову та бюджетну звітність у 
встановленому законодавством порядку. 

 
По напряму П «Пільгове медичне обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
 
Шляхами і засобами розв'язання проблеми Програми є організація 

пільгового медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи у частині  забезпечення їх ліками за пільговими 
рецептами постраждалих громадян. 

Виконання Програми забезпечить проведення невідкладних заходів, 
спрямованих на збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне лікування постраждалих, 
ефективний соціальний захист громадян. 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 
здійснюватиметься за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів, інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених 
Програмою, визначаються із врахуванням фінансових можливостей бюджетів. 

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час внесення змін до  
обласного та місцевого бюджетів у межах видатків, передбачених Програмою 
для головного розпорядника коштів обласного бюджету та головного 
розпорядника на  місцевому рівні -  управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради. 

 
 

По напряму Ш «Соціальний захист осіб /дітей з інвалідністю та 
незахищених верств населення» 

 
Шляхами і засобами розв’язання проблем Програми є визначення 

конкретних заходів щодо соціального захисту осіб/дітей  з інвалідністю  та 
незахищених верств населення, які спрямовані на посилення матеріальної та 
соціально-побутової підтримки. 
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Виконання Програми забезпечить проведення  заходів, спрямованих на 
соціальний захист незахищених верст населення, зокрема: 
- реабілітації дітей з інвалідністю, що забезпечується багатофункціональним 
центром реабілітації управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради; 
- забезпечення реалізації соціальної політики у сфері соціальної допомоги 
особам/дітям з інвалідністю, визначеної в законах України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в 
Україні», «Про соціальні послуги», Указів Президента України «Про заходи 
щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та 
трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові невідкладні заходи щодо 
створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями»; 
 -  забезпечення перевезення осіб з захворюваннями опорно-рухового апарату та 
іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках, шляхом 
використання послуги «соціальне таксі»; 
-проведення заходів до Дня Святого Миколая для дітей з інвалідністю 
Баранівської міської територіальної громади; 
-забезпечення участі дітей Баранівської міської територіальної громади у 
щорічному фестивалі дитячої творчості «Райдуга»; 
-надання одноразової матеріальної допомоги особам/дітям з інвалідністю, 
одиноким пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам та іншим соціально 
незахищеним категоріям громадян, які опинилися у складних життєвих 
обставинах. 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок коштів обласного бюджету та місцевого  бюджету, із залученням інших 
джерел фінансування, не заборонених законодавством.  

Забезпечення виконання заходів Програми здійснюється виходячи із 
фінансових можливостей громади.  

 Головними розпорядниками коштів місцевого бюджету та відповідальними 
виконавцями є управління соціального захисту населення Баранівської міської 
ради та гуманітарний відділ міської ради.  

 
V.Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми 

Програмою  передбачено комплекс заходів, спрямованих на : 
 -  соціальну адаптацію та фінансову підтримку учасників АТО/ООС,  родин  

загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної 
Сотні через посилення адресності при її наданні, а також проведення заходів у 
рамках відзначення визначних та пам’ятних дат, культурно-мистецьких заходів 
за участю ветеранів війни та членів їх сімей,  сімей загиблих, померлих учасників 
АТО/ООС;  придбання подарунків до визначних та пам’ятних дат (за напрямом  
І Програми);Героїв 

- пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської  катастрофи (за напрямом  II Програми); 
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-  соціальний захист осіб/дітей  з інвалідністю, незахищених верств 
населення (за напрямом  III  Програми). 

 
Напрям І «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, родин загиблих, 

померлих,  зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні» 
 

 Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 
на початок дії 

програми 

Значення показника  
на 2022 рік 

1 2 3 4 5 
І. Показники продукту Програми 

1 
 

Кількість осіб, що потребують 
лікування, з них: 

 
осіб 150 

Відповідно до обліку 
кількості учасників 
АТО/ООС,  родин  

загиблих, померлих, 
зниклих безвісти  

учасників АТО/ООС, які 
отримали послугу 

 

 стоматологічні  послуги :  
       -  лікування 
        
 

 
осіб 
осіб 

 
 

150 
 
 

Відповідно до обліку 
кількості отримувачів 

послуги 

2 

 Кількість  учасників 
АТО/ООС,  які звернулися для 
отримання одноразової 
матеріальної допомоги на 
лікування та на  вирішення 
соціально-побутових питань 

осіб 20 

Відповідно до обліку 
родин загиблих, 

померлих, зниклих 
безвісти учасників 

АТО/ООС  

3 
Кількість проведених заходів 
із відзначення визначних та 
пам’ятних дат 

одиниць 9 

 
Відповідно до плану 
проведення  заходів з 

відзначення  визначних 
та пам’ятних дат 

 
 

ІІ. Показники ефективності програми 
1 Середня вартість :    

 
 

- стоматологічної (хірургічної, 
терапевтичної та 
ортопедичної)  допомог 
 

тис. грн 
 

1,1 
 

В межах фінасових 
можливостей 

2 

Розмір  одноразової 
матеріальної допомоги для 
вирішення соціально-
побутових питань на одну 
родину 

тис. грн  
В межах фінасових 

можливостей 

3 

Середній розмір витрат на 
один захід на придбання 
подарунків до  визначних дат 
та пам’ятних дат  

тис. грн - 
В межах фінансових 

можливостей 
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По напряму П «Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

№ 
з/п 

Назва заходу Назва показника 
Одини-

ця 
виміру 

Вихідні 
дані на 

початок дії 
Програми 

Значення 
показника на 

2022 рік 

1 2 3 4 5 6 
І Показники продукту Програми 

1. 

Пільгове медичне 
обслуговування 
громадян, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, у 
частині  відпуску 
медикаментів за 
пільговими 
рецептами лікарів 
 
 

Загальна кількість 
громадян, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 

особи  122 
Звіт про 

чисельність 
осіб, які мають 

статус 
громадян, які 
постраждали 

внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи  

Загальна кількість 
громадян, які 
звернулися за пільгою 
на безоплатне 
придбання ліків за 
рецептами лікарів 

особи 21 

ІІ Показники ефективності Програми 

1 

Пільгове медичне 
обслуговування 
громадян, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, у 
частині  відпуску 
медикаментів за 
пільговими 
рецептами лікарів   

Середня вартість 
пільги на безоплатне 
придбання ліків за 
рецептами лікарів на 
одну особу 
 

тис. грн.  
В межах 

фінансових 
можливостей 

 
 

По напряму ІІІ «Соціальний захист осіб/дітей  з інвалідністю та незахищених верств 
населення» 

 

№ 
з/п 

Найменування показника 
Одиниці 
виміру 

Вихідні 
дані на 

початок дії 
Програми 

Значення показника 
2022 рік 

1 2 3 4 5 
І  
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Показники продукту програми 
1 Проведення   заходів:  

- до Дня захисту дітей 
- Міжнародного дня громадян 
похилого віку, Дня ветерана; 
- Міжнародного дня осіб з  
інвалідністю;  
- до дня Святого Миколая для дітей з 
інвалідністю; 
- забезпечення участі у щорічному 
фестивалі дитячої творчості «Райдуга» 

одиниць 5 Відповідно  
до плану заходів 

2 Чисельність осіб, які охоплені 
заходами 

осіб 2500 Звітність 12-соц 

3 Надання одноразової матеріальної  
допомоги особам з інвалідністю, 
одиноким пенсіонерам, 
малозабезпеченим громадянам, іншим 
категоріям громадян, які потрапили в 
скрутне становище, на лікування та на 
вирішення матеріально-побутових 
проблем 
 

осіб  відповідно до кількості 
поданих заяв та в 
межах фінансових 

можливостей   

 
ІІ 

 
Показники ефективності програми 

 
1. Середній розмір затрат на придбання                    

1 подарунка учасникам заходів:  
- до Дня захисту дітей; 
- Міжнародного дня громадян 
похилого віку, Дня ветерана; 
- Міжнародного дня осіб з  
інвалідністю;  
- до дня Святого Миколая для дітей з 
інвалідністю; 
- забезпечення участі у щорічному 
фестивалі дитячої творчості «Райдуга». 

грн  В межах 
фінансових 

можливостей 

2. Середній розмір одноразової грошової 
допомоги особам з інвалідністю, 
пенсіонерам, малозабезпеченим 
громадянам, іншим категоріям 
громадян, які потрапили в скрутне 
становище, на вирішення матеріально-
побутових проблем 

тис. грн  В межах 
фінансових 

можливостей 
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Напрямки діяльності та заходи Програми 
 

Напрям І «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, родин загиблих, 
померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні» 
 

№ 
з/
п 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Термін 
вико-
нання 
заходу 

Виконавці 
Джере-ла 
фінан-
сування 

Орієн-
товні 

обсяги 
фінансу-

вання 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Медичне 

забезпечення 
учасників 
АТО/ООС та 
членів сімей 
загиблих 
учасників 
АТО/ООС та 
Героїв 
Небесної 
Сотні 

Стоматоло-
гічне лікування 
(хірургічне, 
терапевтичне 
та 
ортопедичне) 
учасників 
АТО/ООС, та 
членів сімей 
загиблих 
учасників 
АТО/ООС, 
Героїв 
Небесної Сотні 

 
 
 
 
 
 
 

2022р. 

Департаменти 
облдерж-

адміністрації: 
соціального   

захисту 
населення;  

охорони 
здоров’я; 

Управління 
соціального 

захисту 
населення 

Баранівської 
міської ради 

Облас-
ний 

бюджет 

У межах 
фінан-
сових 

можливо-
стей 

 

Місцеві 
бюджети 

Співфінан-
сування 
 у розмірі 
50 % 

2 Проведення 
урочистих 
заходів  

День 
Соборності 
України 

22 січня 
2022 р. 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Баранівської 
міської ради , 
Гуманітарний 
відділ міської 
ради 

Місцевий
бюджет 

У межах 
фінансови

х 
можливост

ей 

Відзначення 
визначних та 
пам’ятних дат 

День 
вшанування  
учасників 
бойових   дій на 
території інших 
держав 

15 
лютого 
2022 р. 

Місцевий 
бюджет 

У межах 
фінан-
сових 

можли-
востей 

День Героїв   
Небесної  
Сотні 

20 
лютого 
2022 р. 

Місцевий 
бюджет 

У межах 
фінан-
сових 

можли-
востей 

 
День 
Конституції 
України 

28 
червня 
2022 р. 

Місцевий 
бюджет  

У межах 
фінан-
сових 

можли-
востей 

 
День 
Державного  
Прапору 
України 

23 
серпня 
2022 р. 

Місцевий 
бюджет  

У межах 
фінан-
сових 

можли-
востей 
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День 
Незалежності 
України 

24 
серпня 
2022 р. 

Місцевий 
бюджет  

У межах 
фінан-
сових 

можли-
востей 

 
День пам’яті 
Захисників 
України, які 
загинули в 
боротьбі за 
незалежність, 
суверенітет i 
територіальну 
цілісність 
України 
 

29 
серпня 
2022 р 

Місцевий 
бюджет  

У межах 
фінан-
сових 

можли-
востей 

День Захисника 
України, День 
українського 
козацтва 

14 
жовтня 
2022 р. 

Місцевий 
бюджет  

У межах 
фінан-
сових 

можли-
востей 

 
 
День Гідності 
та Свободи 

21 
листо-
пада 

2022 р. 

Місцевий 
бюджет  

У межах 
фінан-
сових 

можли-
востей 

 
 
 

Напрям П «Пільгове медичне обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

 
№
з
/
п 

  Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

 

Перелік заходів 
програми 

Тер
мін 

вико
-

нанн
я 

захо
ду 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання  

Орієнт
овні 

обсяги 
фінанс
ував-

ня 

Очікуваний 
результат 

1
. 

Збереження 
здоров'я осіб, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, 
своєчасне та 
повноцінне 
лікування 
постраждалих, 
ефективний 
соціальний захист 

Пільгове 
медичне 
обслугову-
вання громадян, 
які постраждали 
внаслідок 
Чорнобиль-
ської 
катастрофи, у 
частині  
відпуску 
медикаментів за 

2022 
р. 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення  
Житомирсь-
кої облдерж-
адміністрації, 
управління 
соціального 
захисту 
населення 

Облас-
ний, 

місцевий 
бюджет 

У 
межах 
фінанс
ових 

можли
вос-
тей 

Своєчасне 
забезпечення 
соціального 

захисту 
постраждалих 

громадян 
Баранівської 

міської 
територіальної 

громади в частині  
відпуску їм 

медикаментів за 
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громадян, які 
проживають на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях 

пільговими  
рецептами 
лікарів  

Баранівської 
міської ради 

пільговими  
рецептами лікарів  

2
. 

Проведення 
заходів, 
пов'язаних із 36-
ми   роковинами 
Чорнобильсь-кої 
катастрофи, та до 
Дня вшанування 
учасників 
ліквідації 
наслідків аварії на 
ЧАЕС            (14 
грудня 2022 року)  
 
 

Покладання 
квітів до 
пам’ятних 
знаків, 
приурочених до 
Чорнобиль-
ської 
катастрофи 

26 
квіт
ня 
2022
р 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Баранівської 
міської ради,  
Гуманітарний 
відділ міської 
ради 

місцевий 
бюджет 

У 
межах 
фінанс
ових 

можли
вос-
тей 

Відзначення 36-х   
роковин 

Чорнобильської 
катастрофи та Дня 

вшанування 
учасників 
ліквідації 

наслідків аварії на 
ЧАЕС 

 
Напрям  Ш «Соціальний захист осіб/дітей  з інвалідністю та 

незахищених верств населення» 
 

№ 
з/
п 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетн
і завдання 

Перелік  
заходів 

програми 

Термін 
виконан

ня 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансува
ння  

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуванн
я  

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Соціальний 

захист 
осіб/дітей  з 
інвалідніст
ю,  та 
незахищени
х верств 
населення 

Проводити   
заходи з 
нагоди 
відзначення 
Міжнарод-
ного дня 
громадян 
похилого 
віку,  
Дня 
ветерана 
 

 1 
жовтня 
2022 р. 

Управлінн
я 

соціально
го захисту 
населення 
Баранівсь

кої 
міської 
ради , 

Гуманітар
ний відділ 

міської 
ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах 
фінансових 
можливосте

й 

Підвищення 
культурного, 

духовного 
розвитку 

інвалідністю
, ветеранів 

війни та 
праці, 

пенсіонерів, 
організація 
їх дозвілля 

2.  Проводити 
заходи з 
нагоди 
відзначення 
Міжнарод-
ного дня 
осіб з  

3 грудня 
2022 р. 

Управлінн
я 

соціально
го захисту 
населення 
Баранівсь

кої 

Місцевий 
бюджет 

У межах 
фінансових 
можливосте

й 
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інвалідніст
ю  

міської 
ради, 

Гуманітар
ний відділ 

міської 
ради 

3. Проводити 
заходи до 
дня Святого 
Миколая 
для дітей з 
інвалідніст
ю 
 

19 
грудня 
2022р. 

Управлінн
я 

соціально
го захисту 
населення 
Баранівсь

кої 
міської 
ради, 

Гуманітар
ний відділ 

міської 
ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах 
фінансових 
можливосте

й 

4. Проводити 
заходи до 
Дня захисту 
дітей   

1 червня 
2022 р. 

Управлінн
я 

соціально
го захисту 
населення 
Баранівсь

кої 
міської 
ради, 

Гуманітар
ний відділ 

міської 
ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах 
фінансових 
можливосте

й 

5. 
 
 
 
 
 

Участь у  
щорічному 
фестивалі 
дитячої 
творчості 
«Райдуга» 

16 
вересня 
2022 р. 

Управлінн
я 

соціально
го захисту 
населення 
Баранівсь

кої 
міської 
ради, 

Гуманітар
ний відділ 

міської 
ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах 
фінансових 
можливосте

й 

6 Надавати 
одноразову 
матеріальну 
допомогу 
особам з 
інвалідніст
ю,одиноким  

2022 р. Управлінн
я 

соціально
го захисту 
населення 
Баранівсь

кої 

Місцевий 
бюджет 

У межах 
фінансових 
можливосте

й 
 
 

Забезпеченн
я адресної 
допомоги 
окремим 

малозабезпе
че-ним 

верствам 
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пенсіонера
м, 
малозабезп
е-ченим 
громадянам
, іншим 
категоріям 
громадян, 
які 
потрапили 
в скрутне 
становище, 
на  
лікування 
та на 
вирішення 
матеріально
-побутових 
проблем 

міської 
ради 

населення, 
які 

опинилися у 
складних 
життєвих 

обставинах 
та 

неспроможні 
самостійно 
їх подолати 

 
 

7 Здійснюват
и  заходи, 
спрямовані 
на 
підтримку 
людей/діте
й з 
інвалідніст
ю, 
створення 
сприятливи
х умов для 
їх  
інтеграції в 
суспільство
, 
безперешко
дного 
доступу до 
будинків і 
приміщень 
центральни
х та 
місцевих 
органів 
виконавчої 
влади, 
об’єктів     
соціального
, 
громадсько
-го, 
житлового 

2022р Управлінн
я 

соціально
го захисту 
населення 
Баранівсь

кої 
міської 
ради,  
Відділ 

містобуду
вання, 

архітектур
и, 

земельних 
відносин 

та 
комуналь

ної 
власності 
Баранівсь

кої 
міської 

ради 

Не 
потребує 
фінансу-

вання 

Не потребує 
фінансуванн

я 

Створення 
умов 

життєдіяль-
ності осіб з 

інвалідністю
, інших 

маломобіль-
них груп 

населення 
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призначень 
та 
транспортн
ої 
інфраструк-
тури 
 

 
 

Ресурсне забезпечення Програми 
Фінансування Програми  здійснюється за рахунок коштів : 
- місцевого бюджету в межах фінансових можливостей громади, 
- обласного, державного бюджетів та інших джерел, не заборонених  чинним 
законодавством України. 

 
VІ .Координація та контроль за ходом виконання Програми 

             Контроль за ходом виконання Програми покладається на  постійну 
комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики,  на постійну 
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв’язку. 
            Звіт про виконання Програми виносити на розгляд виконавчого комітету 
та міської ради  до 15 січня 2023 року. 
             Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється в 
установленому законодавством порядку. 
 
 
 
Секретар ради                                                                         Володимир ЗАРЕМБА 
  



20 
 

Додаток 2      
до рішення 27 сесії 8 скликання  

Баранівської міської ради                                                                 
від 25.01.2022 №1513 

Порядок використання коштів  місцевого бюджету, передбачених на 
виконання заходів Програми до напряму І «Соціальна підтримка 
учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти 
учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні» 
 

I. Розгляд питань, пов’язаних із виконанням Програми 
 
Питання щодо надання  грошової допомоги особам, які брали участь у 

антитерористичній операції та операції об’єднаних сил на забезпечення  
лікування розглядаються робочою групою, утвореною спільним 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної 
ради від 28.03.2014 № 58/18 (зі змінами), а питання надання одноразової 
грошової допомоги у разі загибелі, смерті, зникнення безвісти учасника 
АТО/ООС та одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-
побутових питань родинам загиблих,  померлих, зниклих безвісти учасників 
АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні  – комісією  з надання одноразової 
матеріальної  допомоги громадянам Баранівської міської територіальної 
громади, яка діє на підставі Положення, що затверджене рішенням виконавчого 
комітету від 30.12.2021р. № 219 «Про затвердження Положення про  надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської громади ( в 
новій редакції)» . 

 
ІІ. Порядок використання коштів на надання грошової допомоги для 

стоматологічного (хірургічного, терапевтичного та ортопедичного ) 
лікування учасників АТО/ООС, родин  загиблих, померлих, зниклих 
безвісти  учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні 

 
1. На отримання грошової допомоги для стоматологічного (хірургічне, 

терапевтичне та ортопедичне) та   мають право зареєстровані на території 
Баранівської міської територіальної громади особи, які постраждали під час 
проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил та яким 
установлено статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок 
війни відповідно до пунктів 19 – 20 частини першої статті 6 та пунктів 10-14 
частини другої статті 7, статті 16¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», а також сім’ї, зазначені в абзаці 
 4-8,14 пункту 1 статті 10 цього ж Закону.  

2. Грошова допомога надається на: 
- стоматологічну (хірургічну, терапевтичну та ортопедичну) допомогу; 
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3. Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
затверджує перелік   стоматологічних  закладів Житомирської області, які 
надають послуги з лікування. 

Виконавчий комітет міської ради, управління  соціального захисту 
населення Баранівської міської ради проводять роз’яснювальну роботу  з 
родинами учасників  антитерористичній операції та операції об’єднаних сил 
щодо реалізації Програми та можливості звернення до відповідних профільних 
комісій закладів охорони здоров’я.  

4. Перелік документів, які подаються заявником на розгляд профільних 
комісій затверджено рішенням Житомирської обласної ради № 311 від 
16.12.2021 року. 
           5. Надання грошової допомоги на стоматологічне (хірургічне, 
терапевтичне та ортопедичне)  лікування здійснюється на умовах 
співфінансування: 50 відсотків за рахунок коштів обласного бюджету, 50 
відсотків за рахунок  місцевого бюджету. 
          6. Для забезпечення співфінансування до 15 числа щомісяця  управлінню 
соціального захисту населення Баранівської міської ради доводиться витяг з 
протоколу засідання робочої групи разом з реєстром осіб, які отримали 
відповідні послуги.  

7. Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 
щомісяця, до 25 числа забезпечує перерахування( при  наявності відповідних 
документів) коштів лікувально-профілактичним закладам за фактично надані 
послуги.  

8.Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації здійснює контроль 
за розрахунками місцевих бюджетів  з надавачами послуг за отримані послуги на 
умовах співфінансування. 

 
ІІІ. Порядок використання коштів одноразової матеріальної  

допомоги на лікування або для вирішення соціально-побутових питань 
учасникам АТО/ООС,  родинам загиблих, померлих, зниклих безвісти 
учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні. 
 

1. Цей Порядок встановлює умови та механізм надання  одноразової 
матеріальної  допомоги на лікування або для вирішення соціально-побутових 
питань учасникам АТО/ООС,   родинам загиблих, померлих, зниклих безвісти 
учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні, які зареєстровані на території 
Баранівської міської територіальної громади. 

2. Для отримання одноразової матеріальної допомоги на лікування або для 
вирішення соціально-побутових питань особи, яким встановлено статус 
учасника АТО/ООС, члена сім’ї  загиблого відповідно до абзаців 4-8,14 пункту 1 
статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» документи відповідно до вимог Положення про надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської громади. 
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3. Фінансування видатків на виплату   одноразової матеріальної допомоги  
здійснюється з місцевого бюджету. Головним розпорядником коштів є 
управління соціального захисту населення  Баранівської міської ради. 

4.  Контроль за виплатою одноразової матеріальної допомоги учасникам 
АТО/ООС, родинам загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС 
та Героїв Небесної Сотні здійснює виконавчий комітет міської ради. 
 

IV.  Порядок  використання коштів на проведення заходів у рамках 
відзначення визначних та пам’ятних дат, культурно-мистецьких заходів за 
участю ветеранів війни та членів їх сімей,  родин загиблих, померлих, 
зниклих безвісти   учасників АТО/ООС  та  Героїв Небесної Сотні 

 
 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених для 
фінансування заходів по програмі соціальної підтримки учасників АТО/ООС 
родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв 
Небесної Сотні на 2022 рік  (далі – Програма).  
 2. Використання коштів місцевого бюджету здійснюється у межах 
видатків, затверджених на реалізацію заходів Програми. 
 3. Кошти місцевого бюджету спрямовуються на виконання заходів, 
зазначених у Програмі, шляхом здійснення платежів для забезпечення 
придбання товарів, проведення робіт та послуг, спрямованих на виконання цих 
заходів. 

4. Здійснення платежів відбувається на відкритий банківський рахунок 
підприємства (установи, організації) – виконання робіт і послуг, постачальника 
товарів на підставі підготовлених головним розпорядником та затверджених в 
установленому порядку кошторисів, підписаних у двосторонньому порядку 
договорів, накладних та актів виконаних робіт згідно із чинним законодавством, 
а також на оплату витрат фізичних осіб, пов’язаних із виконанням заходів 
Програми відповідно до поданих авансових звітів. 

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів 
здійснюється в установленому законом порядку. 

Не допускається використання коштів на придбання товарів, робіт і 
послуг, які безпосередньо не пов’язані із виконанням заходів, виключний перелік 
яких зазначений у Програмі. 

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради є 
відповідальним  за цільове використання бюджетних коштів згідно із 
законодавством. 

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунка, 
реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської 
служби та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, 
здійснюються в установленому законодавством порядку. 
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7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним 
використанням здійснюються в установленому законодавством порядку. 

 

Секретар виконкому                                             Володимир ЗАРЕМБА 
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Додаток 3      
до рішення 27 сесії 8 скликання  

Баранівської міської ради                                                                 
від 25.01.2022 №1513 

 

Порядок використання коштів субвенції  обласного бюджету та коштів 
місцевого  бюджету, передбачених на виконання заходів Програми до 
напряму П «Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»  

 
1. Порядок використання субвенції  обласного бюджету та коштів місцевого 

бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

 
1. Порядок використання субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – 
Порядок) розроблено відповідно до  Бюджетного кодексу України та на виконання 
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанов Кабінету Міністрів України   від 
17.08.1998  № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 
груп населення та за певними категоріями захворювань", Порядку надання пільг 
окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
04.06.2015 № 389,  Національного  переліку основних лікарських засобів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 180), з метою 
визначення механізму відшкодування витрат на медичне обслуговування вказаних 
категорій громадян з обласного бюджету місцевому бюджету. 
2. Пільги на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів надаються постраждалим 
громадянам відповідно до статей 20, 21, 22, 24, 30 Закону України „Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” а саме :                             

1) Незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу  їх сім’ї: 
- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і  віднесені до 

категорії 1 та 2 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- Неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1 та 2, смерть 
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України 
«Про  статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»; 

- Дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції-
гормональні препарати). 
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2)  Якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на 
    одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,  який дає 
право на податкову пільгу: 

- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 
категорії 3 відповідно до Закону України «Про  статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- Неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана 
з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону  України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»; 

- Особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986р. 
не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 
років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами 
праці (за радіаційним фоном), пов’язаними з  ліквідацією наслідків 
Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями. 
Безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування проводиться за категоріями захворювань затверджених додатком 2 п.1 
постанови Кабінету Міністрів України   від 17.08.1998  № 1303 "Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань". 

3. Кошти субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, (далі – кошти 
субвенції) та кошти місцевого бюджету  спрямовуються на відшкодування витрат за: 

безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.  

4. Головним розпорядником коштів субвенції з  обласного бюджету на здійснення 
заходів щодо фінансування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи – управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради .  

5.  Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України на відшкодування 
витрат на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, залучаються кошти місцевого бюджету 
на основі співфінансування, передбачені на реалізацію місцевої програми 
соціального захисту окремих категорій населення. 

6. Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, здійснюється за місцем їх реєстрації (фактичного 
проживання) аптечними закладами : щодо безоплатного відпуску ліків за рецептами 
лікарів – аптечними установами, визначеними  Баранівською міською радою 
надавачами послуг з пільгового медичного забезпечення на конкурсних засадах. 
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7. Баранівська міська рада делегує управлінню соціального захисту 
населення Баранівської міської ради право визначати Порядок і умови 
проведення конкурсу по визначенню аптечних установ,  які здійснюватимуть 
пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 
            8. Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради  
керуючись протоколом засідання по визначенню на конкурсних засадах 
аптечних закладів  для пільгового медичного обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, укладає з переможцем 
конкурсного відбору (надавачем послуг) договір (додаток 1до Порядку) про  
відшкодування витрат за медикаментозне забезпечення за пільговими 
рецептами; 

9. Надавачі послуг щомісяця до 5 числа надають управлінню соціального 
захисту населення Баранівської міської ради  за попередній місяць, у межах 
затверджених лімітів:  

-інформацію із зазначенням кількості пільговиків, які звернулися за 
ліками, послугами та їх фактичної вартості за відповідними формами (додаток 2 
до Порядку);  

- реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів у трьох примірниках 
(один примірник залишається у надавача послуг, другий – в управлінні 
соціального захисту населення Баранівської міської ради, третій  – департаменту 
соціального захисту населення Житомирської області ) за встановленою формою 
(додаток 3 до Порядку); 

10.Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради: 
здійснює перевірку наданих надавачами послуг первинних документів  

(перевірці підлягає  наявність у рецептах усіх відомостей, а саме: прізвище, ім’я, 
по батькові громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дата народження, місце реєстрації, серія, номер та дата посвідчення; дата 
отримання належної пільги); 

щомісяця до 05 числа наступного періоду, подають управлінню 
соціального захисту населення Баранівської міської ради: реєстр рецептів на 
пільговий відпуск медикаментів та (у двох примірниках); інформацію про 
фактично відпущені медикаменти;  

здійснює перевірку правильності проведення розрахунку суми реєстру, у 
разі невідповідності даних  повертає документи на доопрацювання. 

11. Відділ фінансів Баранівської міської ради  щомісячно при  надходженні 
субвенції обласного бюджету здійснює перерахування сум субвенції на рахунок 
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради, відкритий 
в органах Державної казначейської служби України, в обсязі, що відповідає 
помісячному розпису асигнувань. 

12. Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради контролює 
роботу щодо виконання договорів, передбачених п. 8  цього Порядку.  

13. Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради здійснює 
перерахування коштів надавачам послуг на основі наданих реєстрів рецептів на 
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пільговий відпуск медикаментів  громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, та несуть персональну відповідальність за ефективне і 
цільове використання коштів субвенції обласного бюджету відповідно до чинного 
законодавства.  

14.Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради подає 
головному розпоряднику коштів  субвенції з обласного бюджету звіт про використання 
коштів щомісячно до 05 числа місяця, наступного за звітним.  

15. Контроль за цільовим використанням коштів за рахунок субвенції 
здійснює управління соціального захисту населення Баранівської міської ради  згідно з 
чинним законодавством. 

16. Невикористані протягом поточного бюджетного періоду кошти 
субвенції  підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету.  

17. Контроль за видачею лікарями лікувально-профілактичних установ 
Баранівської міської територіальної громади пільгових рецептів відповідно до 
чинних нормативних документів  здійснюється органами охорони здоров’я 
Баранівської міської територіальної громади. 

18. Контроль за цільовим використанням субвенції здійснює  управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради згідно з чинним 
законодавством. 
         19. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного 
одержання коштів аптечними установами або стоматологічними закладами, 
надавачі пільг повертають їх управлінню соціального захисту населення 
Баранівської міської ради у місячний термін. 

20. Питання, не передбачені цим Порядком, вирішуються відповідно до 
чинного законодавства. 
 
           2. Порядок  використання коштів на проведення заходів, пов'язаних 
із 36-ми   роковинами Чорнобильської катастрофи (26 квітня 2022 року), та 
до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  (14 
грудня 2022 року) 
 
        1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених для 
фінансування заходів на придбання квітів та квіткових композицій для 
покладання до пам’ятних знаків, приурочених до Чорнобильської катастрофи. 
         2. Використання коштів місцевого бюджету здійснюється у межах видатків, 
затверджених на реалізацію заходів Програми. 
         3. Кошти місцевого бюджету спрямовуються на виконання заходів, 
зазначених у Програмі, шляхом здійснення платежів для забезпечення 
придбання квітів та квіткових композицій, спрямованих на виконання цих 
заходів. 
           4. Здійснення платежів відбувається на відкритий банківський рахунок 
підприємства (установи, організації) – виконання робіт і послуг, постачальника 
товарів на підставі підготовлених головним розпорядником та затверджених в 
установленому порядку кошторисів, підписаних у двосторонньому порядку 



28 
 

договорів, накладних та актів виконаних робіт згідно із чинним законодавством, 
а також на оплату витрат фізичних осіб, пов’язаних із виконанням заходів 
Програми відповідно до поданих авансових звітів. 

   5.Закупівля товарів за рахунок бюджетних коштів здійснюється 
відповідно до законодавства. 

   6.Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунка, 
реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської 
служби та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, 
здійснюються відповідно до законодавства. 

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним 
використанням здійснюються відповідно до законодавства. 
 
 
 
 
Секретар ради             Володимир ЗАРЕМБА 
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                                                Додаток 1 
до Порядку використання коштів субвенції 
 обласного бюджету та коштів місцевого  
бюджету, передбачених на виконання заходів  
Програми до напряму ІІ «Пільгове медичне 
обслуговування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»  

 
Договір  № ___ 

   про відшкодування вартості лікарських засобів, 
 виданих за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
 

м. Баранівка                                                                                             ___________ 202_р. 
___________________________________________________________________________

__в особі начальника управління __________________________________________, що діє на 
підставі ______________________________________________________________________, 
надалі іменоване «ЗАМОВНИК» з однієї сторони та 
_____________________________________________________________________________, в 
особі ______________________________________________________________________, що 
діє на підставі  _________________________, надалі іменоване «ВИКОНАВЕЦЬ», з другої 
сторони, керуючись: 

- Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи” із змінами та доповненнями (далі - Закон); 

- постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 “Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань”; 

- постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.08 № 955 “Про заходи щодо 
стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”; 

- Порядком використання субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим рішення обласної ради 
від 16.12.2021 № 311; 

уклали цей Договір про наступне : 
 

                                          1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Даний Договір укладається Замовником, з метою забезпечення громадян, які мають 

право на забезпечення лікарськими засобами за безоплатними рецептами, відповідно до 
Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”. Надалі ці лікарські засоби, в тексті цього Договору, іменуються 
-Товар.  

1.2.За цим Договором отримувачами Товару є особи, що постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи із рецептами, виписаними у відповідності з умовами цього 
Договору. 
                      2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1.Загальна орієнтовна вартість цього Договору складає ________ грн.____коп.                     
(__________________________________________________________ гривень _____коп). Сума 
Договору може коригуватися на протязі поточного року, про що має бути укладена додаткова 
угода. 

2.2. Замовник, згідно звіту про відпущені лікарські засоби за рецептами , відшкодовує 
Виконавцю зазначені у звітах суми, протягом 25 календарних днів від дня отримання звіту за 
рахунок обласного та  місцевого бюджетів. 
                                  3. ПРАВА  ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
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3.1. Обов’язки  ВИКОНАВЦЯ: 
3.1.1. Забезпечувати відпуск лікарських засобів за безоплатними рецептами, 

виписаними згідно з умовами даного Договору, осіб, постраждалих від наслідків аварії на 
ЧАЕС, у разі амбулаторного лікування, через аптечний заклад Виконавця, що знаходиться  за 
адресою:  _________________________________. 

При цьому, термін,наданих для відпущення рецептів не повинен перевищувати 1 (один) 
календарний місяць від дати їх виписування лікарем. 

3.1.2. Гранична торгівельна (роздрібна) надбавка аптеки встановлюється не більше 10% 
закупівельної ціни. 

3.1.3. Здійснювати відпуск лікарських засобів згідно переліку лікарських засобів, 
затвердженого наказом МОЗ України № 86 від 27.02.2006 р. „Про внесення змін до переліку 
лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади 
та установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та 
місцевого бюджетів”, відповідно до постанов КМ України  № 333 від  25.03.2009р., № 1303 
від 17 серпня 1998р., № 908 від 31.10.2018 р. та наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 
р.  

3.1.4.Звітувати перед Замовником щомісячно до 05 числа наступного за звітним про 
кількість та вартість відпущених лікарських засобів за безкоштовними рецептами,  про 
заборгованість Замовника за відпущенні лікарські засоби, а також надавати інформацію про 
відшкодовані Виконавцю грошові кошти, у формі узгодженій між Сторонами, згідно додатку 
№1.1 та додатку №1.2 до договору. 

 3.2.  Права ВИКОНАВЦЯ: 
 3.2.1. Отримувати суму, яка підлягає відшкодуванню згідно реєстру відповідно до умов 

Договору. 
 3.2.2. Отримувати у представника Замовника необхідну інформацію в межах виконання 

даного Договору. 
 3.2.3.  Відмовити особам, постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС, в здійсненні 

відпуску лікарських засобів на підставі рецептів, виписаних у відповідності до умов даного 
Договору, у випадку порушення терміну, встановленого для перерахування коштів на рахунок 
Виконавця, визначеного п.2.2. цього Договору.  

          3.3.  Обов’язки  ЗАМОВНИКА: 
3.3.1.Приймати звіти від Виконавця, здійснювати їх перевірку, і, як розпорядник коштів, 

в межах фінансування, відшкодовувати витрати, шляхом  безготівкового перерахунку 
грошових коштів (у гривнях) на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в Договорі. 

         3.4.  Права ЗАМОВНИКА:  
3.4.1. У випадку необхідності вимагати для звірки оригінали рецептів, за якими відпущені 

лікарські засоби та складено звіти. 
                                  
                                    4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. Виконавець несе відповідальність за своєчасність та достовірність звітів які надаються 
Замовнику для відшкодування коштів за відпущені ним лікарські засоби. 

4.2.  Сторони зобов’язуються  письмово повідомляти іншу Сторону у випадку зміни умов 
договору, а також у випадку прийняття рішення про  ліквідацію, реорганізацію або 
банкрутство у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. 

4.3.  За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором 
Сторони несуть  відповідальність, передбачену законодавством України.  

4.4. Відповідальність та права сторін, що не передбачені цим Договором, визначаються 
відповідно до законодавства України. 
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5. ФОРС - МАЖОР 
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання виявилося наслідком нездоланних 
обставин.  

5.2. Під нездоланними обставинами маються на увазі обставини, що виникли після 
укладання цього Договору в результаті непередбачуваних або невідворотних подій 
надзвичайного характеру, такі як пожежа, повінь, землетрус, воєнні дії, блокада, страйк, а 
також односторонніх актів компетентних державних органів або інших, незалежних від Сторін 
непередбачуваних обставин.  

5.3. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за цим Договором, на протязі 
чотирнадцяти календарних днів з моменту виникнення нездоланних обставин письмово 
повідомляє іншу Сторону про це.  

5.4. Несвоєчасне повідомлення про виникнення нездоланних обставин позбавляє 
відповідну Сторону права посилатися на вказане і зобов’язує до виконання узятих на себе 
обов’язків по цьому Договору в повному обсязі. 

5.5. Строк виконання обов’язків за цим Договором продовжується на час дії вказаних 
обставин нездоланної сили.  

 
6. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ 

6.1. При вирішенні суперечностей у ході виконання цього Договору, Сторони вживають 
необхідних заходів до їх врегулювання шляхом переговорів. Прийняті узгоджені рішення 
оформлюються додатками до Договору, підписаними уповноваженими представниками обох 
Сторін.  

6.2. У випадку неефективності переговорів будь-які спірні питання підлягають розгляду в 
судовому порядку. 

 
                                        7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. 

7.1.Договір діє протягом 202_року від дати підписання Договору до 31 грудня 202_ року.  
7.2.Умови даного Договору, згідно з нормою ст.631 ЦК України, застосовуються до 

відносин, які виникли між сторонами до дати його підписання.  
                                               

                                                     8. ІНШІ  УМОВИ 
8.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов'язання за цим Договором іншій 

особі без отримання письмової згоди іншої Сторони. 
8.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, а також в інших 

випадках, передбачених чинним законодавством України. 
     8.3. Всі зміни, доповнення, уточнення щодо Договору дійсні у тому випадку, якщо вони 

викладені у письмовій формі у вигляді додаткових угод і підписані уповноваженими   
представниками Сторін. До  додаткової  угоди  до  Договору  прирівнюється  обмін  сторонами   
листами,телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з наступним письмовим 
підтвердженням, засвідченим підписом і печаткою. 
       8.4. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної 
із Сторін. 
 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 
 

Замовник: 
 

Виконавець: 
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ІНФОРМАЦІЯ 

про фактично відпущені медикаменти громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

по _________________________ району (місту)  
за станом на „___” ____________ 20__ року  

 

Категорія громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи  

Кількість громадян 
(осіб) , які звернулися 
до аптечної установи 

Сума, на яку 
видано ліків (грн.)  

I категорія        

2 категорія        

3 категорія        

Діти, які належать до потерпілих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

      

Особи, які працювали з моменту аварії до 1 
липня 1986 року не менше 14 календарних 
днів або не менше трьох місяців протягом 
1986-1987 років за межами зони відчуження 
на роботах з особливими умовами праці (за 
радіаційним фактором), пов’язаними з 
ліквідацією наслідків Чорнобильської 
катастрофи, що виконувалися за урядовими 
завданнями 

  

Усього        

 
Керівник  
Головний бухгалтер  
М. П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2 
до Порядку використання коштів 
субвенції  обласного бюджету та коштів  
місцевого бюджету на пільгове медичне 
обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 
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  Додаток 3  
до Порядку використання  субвенції  
обласного  бюджету та коштів 
місцевого бюджету на пільгове 
медичне обслуговування громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 
 

Реєстр 
№ ____ від “____” ________ 20___ року 

рецептів на пільговий відпуск медикаментів (назва установи, яка здійснює відпуск ліків) 
по ____________ району (міста) за ____________  20___ року 

                                    (місяць) 
 

№ 
з/п 

Пільговик Адреса 
реєстрації 
 

№ та 
дата 

рецепта  

Назва 
лікарсь-

кого 
засобу 

Кіль-
кість 

Ціна 
за 

одиницю 
(грн.) 

Сума 
(грн.) ПІБ Дата 

народ-
ження  

Дата видачі 
посвідчення 

Серія та 
номер 

посвідчення 

Категорія 

            
            
            
            

 
 
УСЬОГО: ______________________________________________________ грн. 
                                                (сума прописом) 
ПДВ: ______________________________________________________ грн. 
                                                (сума прописом) 
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Назва аптечної установи, яка здійснює відпуск медичних препаратів,(юридична 
адреса)  
 
Керівник установи     ___________          _________ 
                                      (підпис)                     (ПІБ) 
 
Головний бухгалтер___________       ____________ 
                                   (підпис)                     (ПІБ) 
М.П. 
 
 
 
 

Назва місцевого органу самоврядування , який  
здійснює перевірку первинних документів (юридична адреса) 
 
Керівник        ___________   ____________ 
                          (підпис)                (ПІБ) 
 
Головний бухгалтер___________      _______ 
                                        (підпис)           (ПІБ) 
 
М.П.  
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   Додаток 4      

до рішення 27 сесії 8 скликання  
Баранівської міської ради                                                                 

від 25.01.2022 №1513 
 

Порядок використання коштів місцевого  бюджету, передбачених на 
виконання заходів Програми до напряму ІІІ «Соціальний захист осіб /дітей з 
інвалідністю та незахищених верств населення» 

 
І. Порядок використання коштів на надання одноразової матеріальної  

допомоги особам/дітям з інвалідністю, іншим категоріям громадян, які потрапили 
в скрутне становище на вирішення матеріально-побутових проблем 

1. Питання щодо надання одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю, 
пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям громадян, які 
потрапили в скрутне становище, на  лікування та на вирішення матеріально-побутових 
проблем розглядається комісією  з надання одноразової матеріальної допомоги 
громадянам Баранівської міської територіальної громади, яка діє на підставі 
Положення, що затверджене рішенням виконавчого комітету від 30.12.2021 № 219 
«Про затвердження Положення про  надання одноразової матеріальної допомоги 
жителям Баранівської міської громади ( в новій редакції)» . 

2. Фінансування видатків на надання одноразової матеріальної допомоги особам з 
інвалідністю, пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям 
громадян, які потрапили в скрутне становище на лікування та на вирішення 
матеріально-побутових проблем здійснюється з місцевого бюджету.  

Головним розпорядником коштів є управління соціального захисту населення    
Баранівської міської ради. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Баранівської 
міської ради. 

ІІ. Порядок використання коштів місцевого бюджету для виконання заходів                    
до Дня захисту дітей, з нагоди відзначення Міжнародного дня громадян похилого 
віку, Дня ветерана, з нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю та 
заходів до Дня Святого Миколая. 

1.Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених для 
фінансування заходів по врученню подарунків особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю та громадянам похилого віку, які перебувають в складних життєвих 
обставинах, та приймають участь у заходах. 

2.Використання коштів місцевого  бюджету здійснюється у межах видатків, 
затверджених на реалізацію заходів Програми. 

3.Кошти місцевого бюджету спрямовуються на виконання заходів, зазначених у 
Програмі, шляхом здійснення платежів для забезпечення придбання товарів, 
проведення робіт та послуг, спрямованих на виконання цих заходів. 

4.Здійснення платежів відбувається на відкритий банківський рахунок 
підприємства (установи, організації) – виконання робіт і послуг, постачальника товарів 
на підставі підготовлених головним розпорядником та затверджених в установленому 
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порядку кошторисів, підписаних у двосторонньому порядку договорів, накладних та 
актів виконаних робіт згідно із чинним законодавством, а також на оплату витрат 
фізичних осіб, пов’язаних із виконанням заходів Програми відповідно до поданих 
авансових звітів. 

5.Закупівля товарів за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до 
законодавства. 

6.Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані 
(створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунка, реєстрація та 
облік бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби та 
проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються 
відповідно до законодавства. 

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним 
використанням здійснюються відповідно до законодавства. 

 
 

Секретар ради                                                                Володимир ЗАРЕМБА 


