КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про затвердження Києво-Святошинської районної програми
«З турботою про кожного» на 2012-2015 роки

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та згідно подання Києво-Святошинської районної
державної адміністрації, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Києво-Святошинську районну програму «З турботою про кожного»
на 2012-2015 роки (додається).
2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити
контроль за використанням коштів на реалізацію заходів виконання програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального
захисту населення (голова комісії – Бернацька В.В.).

Голова ради

м. Київ
27 вересня 2012 року
№ 252-20-VІ

В.В. Луцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХХ сесії Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання
від 27.09.2012 року № 252-20-VІ

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПРОГРАМА
«З ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО» НА 2012- 2015 РОКИ

м. Київ
2012 рік
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Києво-Святошинська районна програма
«З турботою про кожного» на 2012-2015 роки
1. Загальні положення.
Дана програма передбачає надання соціальної допомоги громадянам, які є
соціально малозахищеними або опинились в складних життєвих обставинах.
Програма покликана об’єднати зусилля виконавчої влади, депутатського корпусу, громадськості, підприємців на втілення конкретних заходів для створення
умов гідного, комфортного проживання мешканців Києво-Святошинського району, гарантій їх соціального захисту, формування соціально активної, національно свідомої людини, яка наділена глибокою громадською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, повагою і шаною до оточуючих.
Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах:
 доступності та відкритості;
 законності та соціальної справедливості.
Створення умов соціальної захищеності для одиноких, непрацездатних
громадян, можливість таким жителям Києво-Святошинського району вести повноцінний спосіб життя з участю в економічній, політичній і соціальній сферах
суспільства - є основою діяльності по реалізації програми.
2. Мета програми.
Метою програми є турбота про літніх людей та соціально незахищених
верств населення , створення передумов для становлення цивілізованого громадянського суспільства, сприяння самореалізації окремих громадян і їх
об’єднань, захист життя людини, попередження і полегшення людських страждань, забезпечення їх соціального захисту, гідних умов роботи та проживання
для всіх мешканців Києво-Святошинського району. Забезпечити підтримку кожної сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, комплексом соціальних послуг у громаді.
3. Термін дії програми:
2012-2015 роки
4. Основні завдання програми.
Основним завданням програми є:
1.Створення умов соціальної захищеності та підтримки для малозабезпечених громадян та осіб похилого віку.
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2.Підвищення доступності вразливих верств населення до придбання товарів та ліків, а також отримання побутових і транспортних послуг шляхом запровадження соціальної картки;
3. Надання соціальної допомоги громадянам, які потребують особливої
підтримки;
4. Розвиток та вдосконалення системи соціального захисту малозахищених верст населення Києво-Святошинського району, розширення можливостей
та збільшення обсягів надання соціальної і побутової допомоги.
5. Заходи щодо виконання Програми.
№
з/п

Назва заходу

Термін виконання
З
01.10.2012р.
по
01.01.2016р.

Виконавець

1. Запровадити в Києво-Святошинському
Райдержадміністрайоні соціальну картку на отримання
рація, органи міспільгових знижок та додаткових послуг
цевого самоврядудля соціально вразливих верств насевання, УПСЗН,
лення (Вишнева, Боярська міськради,
управління еконоЧабанівська
селищна
рада
до
міки
01.10.2012 р., сільські ради починаючи з
2013 року)
2. Забезпечити виконання соціальних гараЗ
Райдержадміністнтій, передбачених для користувачів со- 01.10.2012р. рація, органи місціальної картки.
по
цевого самовряду01.01.2016р. вання, УПСЗН,
управління економіки
6. Очікувані результати.
Основними результатами виконання Програми будуть системні позитивні
зміни у втіленні заходів щодо створення умов гідного, комфортного проживання мешканців району, гарантій їх соціального захисту, виховання серед дітей та
молоді патріотизму, поваги, взаємодопомоги. Впровадження цієї програми
дасть можливість охопити увагою та підтримкою масову частку соціально незахищених верств населення та зекономити фінансові і людські ресурси, а значить оптимізувати діяльність кожної із структур, до компетенції яких належить
вирішення питань підтримки та соціального захисту населення.
7. Фінансування
Дана програма фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України» та в межах повноважень наданих Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

