
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року     Стрий     № 882

Про затвердження Комплексної Програми
«Соціальний захист та підтримка 
незахищених категорій населення» на 2022 рік.

 Керуючись п. 3 ст. 91 Бюджетного Кодексу  України, ст. 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1. Затвердити Комплексну Програму «Соціальний захист та підтримка 
незахищених категорій населення» на 2022 рік. 

2. Виділити передбачені в бюджеті м. Стрия на 2022 рік кошти в сумі    
38513,1тис. грн. на виконання Комплексної Програми.

3. Фінансовому управлінню (Л. Коваль) проводити фінансування згідно п. 
2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Христину Грех та  постійну  комісію з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту  населення (І.Салдан).

Міський голова                                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



Затверджено:

Міський голова

                                                                            _____________Олег КАНІВЕЦЬ 

       Комплексна програма: «Соціальний захист та підтримка незахищених 
категорій населення» на 2022 рік

Погоджено:                                                                    Погоджено:
Голова постійної  комісії з                                   Голова постійної комісії з
питаньпланування ,фінансів, питань охорони здоров’ та 
бюджету та соціально-економічного соціального захисту населення
розвитку                                                              
______________С.Ковальчук                                 _____________І.Салдан
«____»______ 2022 року                             «____»_______2022року

Погоджено:                                                                        Погоджено:
Заступник міського голови                                   Начальник фінансового
                                                                                 управління

______________Х.Грех                                           _____________Л. Коваль
«___»_______2022 року                                 «___» _______ 2022 року

Погоджено:                                                                       Погоджено:
Начальник відділу економічного                        Начальник     управління 
розвитку та стратегічного планування   соціального захисту населення
______________Г.Баран                                       _____________        Н.Кукляк 
«___» ______ 2022 року                                       «___» ________ 2022 року

м. Стрий
                                                             2022 рік



І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Соціальний захист та підтримка незахищених категорій населення»
на 2022 рік.

1. Ініціатор розроблення Програми  
Управління  соціального захисту населення

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми : 

    Рішення сесії міської ради від  «27» січня 2022 р. № 882

3. Розробник Програми  Управління  соціального захисту населення Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської області

4. Відповідальний виконавець Програми  Управління  соціального    захисту 
населення Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

5. Учасники Програми: 
  - громадяни міста, що перебувають у складних життєвих ситуаціях;
  - малозабезпечені категорії громадян;
  - інваліди І – ІІІ групи;
  - діти – інваліди;
  - діти – сироти;
  - інваліди І, ІІ групи по зору; 
  - громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- ветерани міліції;

  - члени спілки Афганістану ,
  -члени громадських організацій,діяльність яких має соціальну спрямованість
  -реабілітовані,
  -учасники національно-визвольних змагань,
  -ветерани військової служби,
  -жертви нацистських переслідувань,
  -пенсіонери по віку
  -одинокі особи з інвалідністю
  -учасники  бойових дій УПА,інваліди УПА  
6. Термін реалізації Програми  01.01.2022р – 31.12.2022р
7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, тис. грн., всього,   38513,1тис.грн.

Начальник Управління 
соціального захисту населення
Стрийської міської ради                                           Надія  КУКЛЯК



МЕТА  КОМПЛЕКСНОЇ  ПРОГРАМИ:

НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ І ОПЛАТА ЖИТЛОВО – КОМІНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ КАТЕГОРІЯМ І НЕПОВНОСПРАВНИМ 

МЕШКАНЦЯМ МІСТА.

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ТА ПОКАЗНИКІВ КОМПЛЕКСНОЇ  ПРОГРАМИ
« Соціальний захист та підтримка незахищених категорій населення

на 2022 рік».
(назва програми)   

Фінансування№№
з/п

Назва завдання Перелік 
заходів 
завдання

Показник
и
виконанн
я
заходу, 
одиниці
виміру

Викона
ве
ць 
заходу, 
показн
и
ка

Джерела Обсяги
тис.гр
н.

Очікуваний 
результат

2022 рік

1            
Завдання 1
0813180

Забезпечити 
своєчасність  
відшкодування  
пільг в готівковій 
формі з оплати 
житл.ком.послуг 
одиноким особам з 
інвалідністю(1-2 
група інв)
КЕКВ 2730

Захід 1

Відшкодування 
пільг в 
готівковій 
формі з опл 
ЖКГ одиноким 
особам з 
інвалідністю

Продукту- 
кількість 
одержува
чів –   10 
чол.
ефективнос
ті –
833,33грн. 
середній 
розмір –в 
межах 
соціал 
норм

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

100,0
Забезпечен
 ня 
фінансової 
підтримки 
малозабезпе
ченим 
особам

2 Завдання 2
0813242

Забезпечити 
своєчасність  
виплати грошової 
допомоги за заявами 
до депутатів 
громадянам 
Стрийськ терит 
громади.
КЕКВ 2730

Захід 2

Виплата 
грошової 
допомоги від 
депутатів 
громадянам   
міста

Продукту- 
кількість 
одержува
чів –350 
чол.
ефективнос
ті – 
середній 
розмір – 
50-100% 
прож 
мінімуму

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

950,0 Забезпечен
 ня 
фінансової 
підтримки 
малозабезпе
ченим 



3 Завдання 3
0813242

Забезпечити 
своєчасність  
виплати грошової 
допомоги 
громадянам 
Стрийськ терит 
громади.
КЕКВ 2730

Захід 3

Виплата 
грошової 
допомогигрома
дянам   

Продукту- 
кількість 
одержува
чів – 4
20  чол.
ефективнос
ті – 
середній 
розмір – 
50-100% 
прож 
мінімуму 

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

1960,0 Забезпечен
 ня 
фінансової 
підтримки 
малозабезпе
ченим 
громадянам 

4 Завдання 4
0813242
Забезпечити 
своєчасність  
виплати грошової 
допомоги членам 
гром. орг. міста, 
соц.-незах. 
громадянам з   
нагоди свят, 
визначних дат
Стрийськ терит 
громади.
КЕКВ 2730

Захід 4

Виплата 
грошової 
допомоги 
громадянам 

Продукту- 
кількість 
одержува
чів – 1548 
чол.
ефективнос
ті – 
середній 
розмір – 
500,0 грн.

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

774,0 Забезпечен
 ня 
фінансової 
підтримки 
малозабезпе
ченим 
громадянам 

5 Завдання 5
0813242

Забезпечити 
своєчасність  
виплати грошової 
допомоги 
онкохворим  
громадянам 
Стрийськ терит 
громади.
КЕКВ 2730

Захід 5

Виплата 
грошової 
допомоги 
онкохворим 

Продукту- 
кількість 
одержува
чів – 63  
чол.
ефективнос
ті – 
середній 
розмір – 
для 
первинно 
виявлених 
до 20000.00 
грн.

Управлін
ня  соцзах 
населення   

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

1250,0 Забезпечен
 ня 
фінансової 
підтримки 
для 
онкохворих  
громадянам

6 Завдання 6

Забезпечити 
своєчасне 
нарахування і оплату 
послуг «Укрпошта» 
за надання послуг з 
доставки допомог 
одержувачам 
(1,3%;2,65.)
(0813242-8,0тис грн
0813180-1,5тис грн)  

Захід 6

Нарахування і 
оплата послуг 
«Укрпошта»

Управлін
ня  соцзах 
населення   

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

9,5  Забезпе
чення 
фінансової 
підтримки  



КЕКВ 2240  

7 Завдання  7
0813033

Забезпечити 
відшкодування  
комп. виплат на 
пільговий  проїзд 
автом трансп 
окремим категоріям 
громадян Стрийськ 
терит громади.
КЕКВ 2610

Захід  7

Відшкодування 
пільгового 
проїзду 
автомобільним 
транспортом 
окремим 
категоріям 
громадян 

Продукту-
кількість 
одержувачі
в-96153  
чол.
Ефективно
сті-
середній  
розмір 
разовий 
26,00грн

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

30000,0 Забезпе
чення
Фінансової 
підтримки
окремих 
категорій 
громадян

8 Завдання 8
0813032

Забезпечити 
відшкодування пільг  
окремим категоріям 
громадян з оплати 
послуг зв’язку
КЕКВ 2730

Захід 8

Відшкодування 
пільг з оплати 
послуг зв’язку 
окремим 
категоріям 
громадян

Продукту-
кількість 
одержувачі
в-  300  
чол.
Ефективно
сті-
середній 
розмір- 
55,31рн. 
міс.

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

199,1 Забезпе
чення
Фінансової 
підтримки
громадян 

9 Завдання 9
0813031

Забезпечити 
відшкодування 
інших пільг окремим 
категоріям громадян 
відповідно до 
законодавства         
КЕКВ 2730

Захід 9

Забезпечити 
відшкодування 
інших пільг 
окремим 
категоріям 
громадян 
відповідно до 
законодавства

Продукту-
кількість 
одержувачі
в- 10 чол-
путівки,10 
чол-проїзд
Ефективно
сті-
середній 
розмір-
Путівки-
8900,0грн,
Проїзд-
900,0грн

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

98,0 Забезпе
чення
Фінансової 
підтримки
громадян 



10 Завдання 10
0813035

Забезпечити 
компенсаційні 
виплати за пільговий 
проїзд  окремих 
категорій громадян 
на залізничному 
транспорті           
КЕКВ 2610

Захід  10

Відшкодування  
компенсаційни
х виплат за 
пільговий 
проїзд  
окремих 
категорій 
громадян на 
залізничному 
транспорті

Продукту-
кількість 
одержувачі
в-  4421 
чол.
Ефективно
сті-
середній 
розмір 
разовий-
46,0 грн.

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

2042,5 Забезпе
чення
Фінансової 
підтримки
громадян 

11 Завдання 11
0813180

Забезпечити 
своєчасність  
виплати грошової 
допомоги УБД УПА, 
інвалідам УПА, 
вдовам 
політв’язнів (для 
сплати жкг).    КЕКВ 
2730

Захід 11

Виплата 
грошової 
допомоги УБД 
УПА, інвалідам 
УПА.

Продукту-
кількість 
одержувачі
в- 41 чол.
Ефективно
сті-
середній 
розмір-
21по700,0; 
20 по 
350грн.

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

260,4 Забезпе
чення
Фінансової 
підтримки
громадян 

12 Завдання 12
0813180

Забезпечити 
своєчасність  
відшкодування   
надавачам пільг  у 
готівк форміпо  
оплатіза ком послуг 
сім’ям в яких 
проживає два і більше 
інв. І,ІІ груп., троє і 
більше дітей інвалідів, 
в межах норм 
користуваня.КЕКВ 
2730

Захід 12

Відшкодування 
пільг 

Продукту-
кількість 
одержувачі
в- 34сім’ї.
Ефективно
сті-
середній 
розмір-
1129грн.,в 
межах 
соціальних  
норм

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

460,6 Забезпе
чення
Фінансової 
підтримки
громадян 

13 Завдання 14
0813180

Забезпечити 
своєчасність  
відшкодування   
надавачам пільг в 
готівковій формі по  
оплатіком послуг  інв. 
по зору І,ІІ груп. 
КЕКВ 2730

Захід 14

Забезпечити 
своєчасність  
відшкодування 
надавачам пільг  
по  оплатіком 
послуг  інв. по 
зору І,ІІ груп.

Продукту-
кількість 
одержувачі
в- 40чол.
Ефективно
сті-
середній 
розмір-
354,0грн, в 
межах 
соціальних  
норм 

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

170,0 Забезпе
чення
Фінансової 
підтримки
громадян 



14 Завдання 15
0813180
Відшкодування 
додаткової пільги 50% 
на оплату житлово-
комунальних послуг  
для сімей загиблих  
військовослужбовців  
в Афганістані,в межах 
норм 
користуванняКЕКВ 
2730

Захід 15
Відшкодування 
додаткової 
пільги 50% на 
оплату житлово-
комунальних 
послуг  для 
вдови  загиблого   
військовослужбо
вця   в 
Афганістані, 

Продукту-
кількість 
одержувачі
в- 1чол.
Ефективно
сті-
середній 
розмір-
833,33грн.,
 в межах 
соціальних 
норм

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

10,0

Забез
печення
Фінансової 
підтримки
громадян 

15
Завдання 16
0813242

Забезпечити 
своєчасність  
виплати грошової 
допомоги на 
похованняжителів
Стрийськ терит 
громади.             
КЕКВ 2730

Захід 16

Виплата 
грошової 
допомоги на 
поховання 
громадянам   
міста

Продукту- 
кількість 
одержува
чів –  110 
чол.
ефективнос
ті – 
середній 
розмір -
2000  грн.

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

220,0 Відшкодува
ння витрат 
на 
поховання

16 Завдання 17
0813242
Забезпечити 
своєчасність  
виплати грошової 
допомоги 
громадянам 
Стрийськ терит 
громади.які 
звільнилися з місць 
позбавлення волі 
КЕКВ 2730

Захід 17

Виплата 
грошової 
допомоги 

Продукту-
кількість 
одержувачі
в-  3  чол.
Ефективно
сті-
середній 
розмір- 
50-100% 
прож 
мінімуму

Управлін
ня  соцзах 
населення 

Бюджет 
Стрийськ
ої 
міської 
територіа
льної 
громади

9,0 Забезпе
чення
Фінансової 
підтримки
громадян 

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 
ПРОГРАМИ

Звіт про виконання Комплексної Програми подається щоквартально фінансовому 
управлінню  за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не 
пізніше, ніж через місяць після завершення року.
При уточненні міського бюджету відповідно вносяться зміни до Програми.

Начальник Управління



соціального захисту населення
Стрийської міської ради                                                                       Надія КУКЛЯК

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

«Соціальний захист та підтримка незахищених категорій населення»
  на 2022 рік».

(назва програми)

Обсяг коштів, які 
пропонується
 залучити на виконання 
програми

2022рік Усього витрат на 
виконання програми

Усього, 38513,1 38513,1
у тому числі
обласний бюджет
районні, міські (міст 
обласного 
підпорядкування) 
бюджети 

38513,1
\

38513,1

Бюджети сіл, селищ міст 
районного 
підпорядкування
кошти небюджетних 
джерел

Начальник Управління
соціального захисту населення
Стрийської міської ради                                                                  Надія КУКЛЯК


