
Додаток № 20 

до рішення Вигодської селищної ради  

від   .03.2023  №      -27/2023 

 

Звіт про виконання 

Програми підтримки діяльності комунального закладу «Центр 

надання соціальних послуг» Вигодської селищної ради на 2022-2025 роки 

(далі Програма) за 2022 рік 

 

І. Загальні відомості про Програму  

      Програма підтримки діяльності комунального закладу «Центр надання 

соціальних послуг» Вигодської селищної ради на 2022-2025 роки затверджена 

рішенням Вигодської селищної ради від 22.12.2021  № 1198-13/2021. 

 

ІІ. Мета Програми 

      Метою Програми є досягнення високої ефективності, спрямованої на 

полегшення умов проживання людей, надання допомоги найбільш соціально – 

вразливим верствам населення. 

 

ІІІ. Основні напрями Програми 

Програма передбачає такі напрями: 

-  індивідуалізація та комплексний підхід під час надання соціальних послуг з 

урахуванням потреб конкретних осіб; 

- вдосконалення механізмів адресної підтримки незахищених верств населення з 

урахуванням матеріального стану та їх умов проживання; 

- посилення  адресної соціальної підтримки  вразливих  верств  населення; 

- розвиток благодійництва у сфері надання різних видів соціальної допомоги та 

послуг соціально вразливим верствам населення; 

- вирішення  невідкладних питань  організаційного,  матеріально-

технічного,  медичного  та  соціально-побутового обслуговування  громадян, 

які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах; 
 

ІV. Реалізовані заходи Програми у 2022 році 

     В рамках Програми налагоджено співпрацю із депутатами селищної ради, 

підприємцями Калуського району, благодійними фондами, зокрема «Карітас» та 

«Червоний хрест», які забезпечили продуктовими наборами одиноких осіб (до 

Міжнародного дня людей похилого віку та до Дня Святого Миколая). 

 

V.Фінансування Програми 

 Для виконання заходів Програми в бюджеті селищної територіальної 

громади на 2022 рік передбачено кошти в сумі 85,0 тис. грн.  

 У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії 

правового режиму воєнного стану, діють певні обмеження щодо фінансування 

окремих заходів. Тому, враховуючи ситуацію яка склалася в країні та керуючись 

Постаново Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 «Про 

запровадження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» заходи по даній 



програмі не фінансувались. 

В 2022 році до проведення заходів Програми залучалися меценати та 

благодійні організації.  

 

 

 

Директор КЗ «Центр                                                                  Мар’яна ОПІРСЬКА 

надання соціальних послуг» 

Вигодської селищної ради 


