
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г . П~ B~OH~ Про~ соціального захисту 
пеНСІонеРІВ, ШВaJllД1В та СОЦІально незахищених верств 

населення, затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 23.02.2006 Н!! 932-44-04 

І'" 

Заслухавши звіт начальника управління праці та соціального захисту 
иасenеВНJ[ Броварської міської ради «Про виконання Програми соціального 
захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених верств населення на 

І 2006-2009 роки, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 23.02.2006 
]і 932-44-04», керуючись підпунктом 1 пункту 22 стат 26 Закону Украіни 
«Про місцеве самоврядування в Украіні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально - економічної та культурного розвитку, бюджету, 
фінансіВ та цін Броварська міська рада . 

ВИРШІИЛА: 

1. Звіт начальника управління праці та соціального з~сту населеННJI 
іроваРСЬКОі міської ради <dIpo виконання Програми· СОЦІального захисту 
пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених верств населення ва 2006-2009 
РОКИ, затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради від 23.02.2006 Н!! 93244-
~» вцти до відома (додається). . . 

2. Звити з коН'1рОJПO рішеННJI Броварської міської ради вІД 23.02.2006 Н! 
932-44-04 JIIC таке, що виконано. _. .. 
. З. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварсько! Мlсько! ради 

1iД26.04.2007 Н!! 297-20-05. .., .. 
4. Визи ~nжu1СТЬ рішення Броварсько! МlСЬКОI ради 

аїД2 ати таким, що втратило ~ 
4.05.2007 Ха 325-21-05. оо' •• 
S. ВИЗ - чинність рішеННJI БроваРСЬК01 МlСЬХ01 ради 

'їд 20 нати таким, що втратило , 
6·11.2008 Н!! 923-49-05. класти на заcтyпmпca 

\Іі • kоНТрОЛЬ за вИІ(ОНаввям дaнa~. по 
СЬКОго rОJIОВИ ВИНОІр8ДОВУ Л.М. 

ВИtcоRyючий обов' J1ЗКИ місьхо 
toJIОВИ - секретар ради 
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Подання: 

виконуЮча обов'язки 
начальника управлїННJI
заступник начальника 

Поrоджено: 

заступник міського 

голови 

начальник юридичного 

відділу 

начальник загального 

відцілу 

голова постійної комісії 
з питань соціального -
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ЗВІТ 
про ВИІсонання Програми со . . .. . ЦJального захисту пенсіонерів 

ІнвалІДІВ та СОЦІально незахищеНІIХ . верств населення 

на 2006-2009 роки 

з метою підтримки найбільш вразливих та со . . Цlально незахищених 

верств населення на МІсцевому рівні рішенням Бровар оо. оо • .. СЬКОІ МІСЬКОІ ради вІД 

23.02.06 N!!932-44-04 була приинята Програма соціальн о . .. '" ог захисту 
пеНСІОнеРІВ, ІнвалІДІВ та СОЦІально незахищених верств населення на 2006-
2009 роки. 
Основними завданнями програми було: 

- ~діЙс~е.ння додаткових заходів із соціального захисту пенсіонерів 
ІнвалІДІВ та малозабезпечених верств населення; 

- покращення системи обслуговування самітніх непрацездатних громадян; 
- своєчасне надання допомоги громадянам, які потребують особливої 

підтримки; 
- сприяння всебічному розвитку системи соціального захисту 

2006-2009 років ПРОВОДИЛИСЯ 
праці, малозабезпечених верств 

малозахищених верств населення міста. 
На .виконання програми на протязі 

перевірки умов життя ветеранів війни та 
населення з метою задоволення їх потреб. 

В 2006-2009 роках матеріальну допомогу на термінове хірургічне 
втручання, лікування та на вирішення соціально-побутових питань 
отримали 840 мешканців міста, в Т.ч. інваліди і пенсіонери на загальну суму 
784,7тис.грн. Комунальними аптеками міста відпущено безкоштовних 
лікарських засобів інвалідам війни та учасникам бойових дій на суму 
134,5 тис. грН. 

Ветеранам Великої Вітчизняної війни безкоштовно встановлено 
квартирних та придбано мобільних телефонів на загальну суму . 19,8тис.грн. 
Замінено 931газових прилади, які стали непридатними, на суму 569,8тис.грн. 
в Т.ч. 700 газових плит та 23 1 газова колонка. 

За цей період були надані пільги в опла:rі за ~ористування житлом та 
КОМунальними послугами інвалідам 1 групи ВСІХ ВИДІВ захворювання, 2 групи 
по зору та почесним громадянам міста на загальну суму 1317,6тис.грн: 
Погашена заборгованість по житлово-комунальним послугам в СУМІ 
7S,Отис.грн. сім'ям які опинились в складних життєвих обставинах. 

Постійно про~одилася робота по виявлеННIО !"ромадян, що досягли 95 T.~ 
100 річно . З 2006-2009 роки було профІнансовано доплат до пеНСll 

го ВІКУ. а .. 100 Громяnu . 95 . ного віку в РОЗМІРІ гривень та почесним 
~Haм, ЯКІ досягли -рІЧ 

ГрОмадинам міста _ 85 гривень, на загальну суму. 64,5 тис.грн. . 
Ф. б' "U'\Tb соціальНІ послуги громадянам, ЯКІ 
ІЗИЧним осо ам, ЯКІ над'"'" .' 3573 nО'l'nеб ду виплачена компенсаЦІЯ в СУМІ , 

'l'II .. t- УІОть стороннього догля , 
С·грн. 



ПочинаlОЧИ з в~ресня 2~08 року здійснювалася щомісячна доплата до 
пенсії кожному пеНСІонеру МІста, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства в 
розмірі 1 O~ грн. Виплачено ?760,~тис.грн .. 

До МІжнародного дня ІнвалІДа матерІальну допомогу в розмірі 50 грн., 
а в 2008 році -100 грн. отримали інваліди І групи та діти-інваліди на 
загальну суму 173,5тис.грн. 

В територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадян на обліку перебувають 2678 осіб, в Т.ч. одиноких 
непрацездатних-l054 особи, самітньопроживаючих-496. За 2006-2009роки 
взято на обліJС для надання послуг 57 І особа. Відділенням соціальної 
допомоги самітним на дому обслуговано І 489 осіб. 

Щоденно в територіальному центрі харчується 85 пенсіонерів. За цей 
період гарячим харчуванням було охоплено 854 особи. З місцевого 
бюджету на це було виділено 390, І тис.грн. Продуктові набори з нагоди 
державних та релігійних свят отримали 4697 громадян на суму 250,0 тис. 
rpH •• 

l:Іачальник управління А.І.Петренко 
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Назва заходу ОДИНИЦЯ 2006 2007 2008 
виміру 

1.НадаиJUl пjльг в ОІШаТЇ за КОРІfСТУВаиJUl 
1317,6 ЖИТЛО1\! та КО1\f}'НалЬRlfМИ послугамІ! ТІ!с.грн. 238,3 339,6 272,4 467,3 

інвалідам Ігр, сіМ'JlМ де є двоє і більше 
інвалідів по зору, інвалідам П гр. по зору, 

почеСllllМ громадянам. 

2.ПроведенНJI щомісячної доплаТlI до 
пенсії в розмірі 100грн.громадянам, икі тис.грн. 20,0 19,5 25,0 - 64,5 
досJIГnИ 9S та 1 ОО річного віку, в розмірі 
п' J1ТИ неоподатковуваних мінімумів 
почесним громадинам міста. 
З.Надання матеріальної ДОПОМОГІІ на тис.грн! 54,91 148,61 476,01 118,31 784,71 
оплату хірургічного втручанни, кількість 128 220 271 221 840 
ДОРОГОКОШТУlOчого лікуванни ,вирішенНJI осіб 

соціально-побутових питань. 

4.ПроведенНJI безплатного встановлеННJI 

кваРТИРНІIХ телефонів, придбанНJI і тис.грн 12,9 3,6 3,3 - 19,8 
пiдкmoченНJI мобільного зв' изку 

S.ПоramеННR заборгованості за житлово- ТlIС.грн.І 60,0 І 15,0 І 75,0 І 
комунальні послуги сім' им, Jlкі кількість - 23 6 29 -
опинились в CКJJaдRl1X життєвих сімей 
обставинах 

б.Заміна газОВИХ ПЛИТ, колонок та іНШl1Х ТIIС.грн/ 200,81 177,81 392,01 569,81 
ПРlшадів ,икі етапll неПРІlДаТНIІМИ, кількість 274 236 421 931 
малозабезпеченим громадянам. -. 

7.Матеріальна допомога інвалідам І групи 
та сім'ям, де ВIIХОВYlОТЬСЯ діТlI-інваліДII ТІІС·ГРІІ. 14,9 54,4 104,2 173,5 до Міжнародного ДIIJl інвалідів. -



.... ' _,.'SCR8I1101 допла771 до І 
., , !. nellCiї.", деРЖlUJно1 соціanЬІІОТ допоr..оп. D 

42,9 42,9 розмірі 1 ОО ltjТJl1\f jиsanїД81\f та jнвалjдаAf з - - -
ДlmfИСТВа, доплаТІ! до ПРОЖ1fТКового 

Аfіиімyr.IУ ДJIJI осіб, JПd втраТПЛlf 
. 

працездатність, на кожну ДИТlfНУ-
OA~PJAJ' uача пенсії по BТDaтї ГOдYВВJIЬHIIKa 

9.Компеliсація фіЗИЧНltМ особам ,ню тис.грн. 36,1 67,4 106,1 147,7 357,3 
Н8д8ІОТЬ соціanьні посnynІ. , 

9.ВїдmкодуВ8НШ витрат, пов'язаних з 
відпуском беЗКОШТОВНlfX лікарських ТIІС·ГРн! 34,7 35,0 34,8 30,0 134,5 
засобів окремим категоріям громадин. 

о ... О 

10.Щоміснчна доплата до пенсії та 
дер»савної coцiВJIЬHoї ДОПОМОПі в розмірі шс.грн! - - 7560,1 199,9 7760,0 
100грн. 

11.ЗабезпечеННJJ ПРОДУКТОВlіМ1і наборами шс.грн! 56,01 74,61 119,41 250,01 
з нагОДlІ державних та рenігіАних свит. кількість 1600 1604 1493 - 4697 осіб 

12.Щоденне безкоштовне харчування тис.грн! 34,01 71,91 158,91 125,3 І 390,] / 
самітніх малозабезпечеl11fX rpoM8дJJН. кільхість 165 222 241 226 854 осіб 

-

Начальник управління olfШJV А.І.Петренко 
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