
МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТПРОЄКТ РІШЕННЯ

23 листопада 2021 року м. Мена №
Про погодження Програми«Турбота про літніх людей» на2022 – 2024 роки

З метою поліпшення або відтворення життєдіяльності окремихсоціальних груп та реалізації додаткових напрямків вдосконалення, посиленнярівня соціальної та психологічної підтримки літніх людей, створеннясприятливих умов для швидкого і раціонального обслуговування жителівМенської міської територіальної громади, керуючись ст.52 Закону України«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Менської міськоїрадиВИРІШИВ:1.Погодити проєкт Програми «Турбота про літніх людей» на 2022 -2024роки (далі Програма), що додається.2. Подати на сесію міської ради проєкт даної Програми для розгляду тазатвердження.3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міськогоголови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В. Прищепу.
Міський голова Геннадій ПРИМАКОВ



Додаток до проєкту рішеннявиконавчого комітету Менськоїміської ради23.11.2021 №

ПРОГРАМА«Турбота про літніх людей»на 2022-2024 роки



Зміст Програми
1. Паспорт Програми.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма.3. Мета Програми.4. Шляхи та способи розв’язання проблеми.5. Обсяги та джерела фінансування Програми.6. Очікувані результати.7. Контроль за реалізацією Програми.

1.Паспорт Програми
1. Ініціатор розробленняПрограми Менська міська рада
2. Розробник програми Менська міська рада4. Співрозробникипрограми КУ «Територіальний центр соціальногообслуговування (надання соціальнихпослуг)» Менської міської ради5. Відповідальнийвиконавець Програми Менська міська рада, КУ «Територіальнийцентр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)» Менськоїміської ради6. Учасники Програми КУ «Територіальний центр соціальногообслуговування (надання соціальнихпослуг)» Менської міської ради, КЗ«Менська публічна бібліотека» Менськоїміської ради, фінансове управлінняМенської міської ради7. Термін реалізаціїПрограми 2022-2024 роки
8. Перелік бюджетів, якіберуть участь у виконанніПрограми

Бюджет Менської міської територіальноїгромади та кошти з інших джерел, незаборонених чинним законодавством
9. Загальний обсягфінансування Програми 115800 грн, в т.ч.2022 рік – 40,9 тис. грн.2023 рік – 38,7 тис. грн.2024 рік – 36,2 тис. грн.



2.Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена ПрограмаСтаріння населення - це дуже гостра соціальна проблема, яка впливає напланування і здійснення соціальної політики держави. Вона ставить передсуспільством гострі питання економічного, соціально-культурного, психолого-педагогічного, морального плану.На жаль, соціально-культурний статус людей похилого віку не завждивідповідає загальносвітовим нормам і стандартам. Гранично обмежений набірсоціальних ролей і культурних форм активності, які можуть бути доступні їм.Звужені рамки способу життя, гранично обмежений вибір соціально-санкціонованих можливостей у сферах життєзабезпечення, комунікації,рекреації. У результаті люди похилого віку практично позбавлені осмисленихстимулів до подолання свого стану.Роль дозвілля в житті літньої людини індивідуальна і залежить відпсихофізичних можливостей, суспільного становища й умов. Проживаннялітньої людини в окреслених умовах накладає істотний відбиток на її життєвийтонус, активність, психологічний настрій, зміну ціннісних настанов, рівеньдомагань.Програма «Турбота про літніх людей» розроблена для розв’язанняпроблем, які полягають у наданні соціально-побутових, оздоровчо-профілактичних заходів та організація культурного дозвілля для літніх людей.
3.Мета ПрограмиГоловною метою Програми є реалізація додаткових напрямків,вдосконалення та посилення рівня соціальної та психологічної підтримкилітніх людей, та профілактики і подолання складних життєвих обставин.
4.Шляхи та способи розв’язання проблемиСпособом розв’язання проблеми є проведення запланованих заходів длялітніх людей. Перелік заходів наведено в додатку 1 до Програми (додається).
5.Обсяги та джерела фінансування ПрограмиФінансове забезпечення Програми проводиться відповідно дозаконодавства за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України. Загальний обсяг фінансування натри роки складає 115,8 тис. грн.Розподіл фінансування заходів Програми зазначено в додатку 2 доПрограми (додається).Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Менська міськарада. Одержувачем коштів є Комунальна установа «Територіальний центрсоціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Менської міськоїради. Строки виконання Програми: 2022-2024 роки.
6.Очікувані результатиРеалізація даної Програми дозволить забезпечити: визначення потреби в соціальних послугах пенсіонерам, інвалідам,інвалідам війни, учасникам бойових дій;



 поліпшення стану здоров’я, соціальної захищеності літніх людей,інвалідів, ветеранів війни та ветеранів праці; посилення адресної соціальної підтримки населення; проведення культурно-масових заходів, дозвілля, спілкування, чаювання,гарячих обідів, що сприятиме підвищенню духовного та емоційного станузазначеної категорії громадян;
7.Контроль за реалізацією ПрограмиБезпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступникміського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно зрозподілом функціональних обов’язків.



Додаток 1 до Програми«Турбота про літніх людей» на2022-2024 рокиЗАХОДИПрограми «Турбота про літніх людей»на 2022-2024 роки.№з/п Перелік заходівПрограми Термінвиконання
Виконавці

1. Здійснювати привітання з ДнемПеремоги над нацизмом у Другійсвітовій війні учасників бойових дійДругої світової війни

Щорічно,8-9 травня Менська міська рада,КУ «Територіальний центрсоціального обслуговування(надання соціальних послуг)»2. Привітання з Днем народженняучасників бойових дій Другоїсвітової війни; привітання зювілейним Днем народження осіб,які перебувають на обліку в КУ«Територіальний центр соціальногообслуговування (надання соціальнихпослуг)» (90,95,100 років)

На протязіроку Менська міська рада,КУ «Територіальний центрсоціального обслуговування(надання соціальних послуг)»

3. Проведення тематичних зустрічей тасвяткових вечорів для осіб, якіперебувають на обліку в КУ«Територіальний центр соціальногообслуговування (надання соціальнихпослуг)»

На протязіроку, знагодидержавнихтарелігійнихсвят

КУ «Територіальний центрсоціального обслуговування(надання соціальних послуг)», КЗ«Менська публічна бібліотека»Менської міської ради

4. Організація ознайомчих екскурсій вмежах України для осіб, якіперебувають на обліку в КУ«Територіальний центр соціальногообслуговування (надання соціальнихпослуг)»

На протязіроку КУ «Територіальний центрсоціального обслуговування(надання соціальних послуг)»

5. Організація для осіб, які перебуваютьна обліку в КУ «Територіальнийцентр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)»,сеансів арт-терапії, проведеннямайстер-класів (малювання,лозоплетіння, вишивка тощо), іншихтворчих заходів.

На протязіроку КУ «Територіальний центрсоціального обслуговування(надання соціальних послуг)», КЗ«Менська публічна бібліотека»,заклади позашкільної освітигромади



Додаток 2 до Програми«Турбота про літніх людей» на2022-2024 роки
Розподіл фінансування заходівПрограми «Турбота про літніх людей» на 2022-2024 роки

Основні напрямки діяльності Обсяги фінансування для виконаннязавдань, гривень2022 рік 2023 рік 2024 рікПривітання (відповідно до пункту 2Заходів), придбання пам’ятних подарунківта квітів:37 осіб (37*500 грн) – 2022 рік,31 особа (31*500 грн) – 2023 рік,26 осіб (26*500 грн) – 2024 рік.
18500 15500 13000

Придбання продуктових наборів дляучасників бойових дій до Дня Перемогинад нацизмом у Другій світовій війні(відповідно до пункту 1 Заходів):13 осіб (13*400 грн) – 2022 рік13 осіб (13*400 грн) – 2023рік13 осіб (13*400 грн) – 2024 рік
5200 5200 5200

Проведення тематичних зустрічей тасвяткових вечорів (відповідно до пункту 3Заходів) 3200 3500 3500
Організація екскурсій в межах України(відповідно до пункту 4 Заходів) 12000 12000 12000
Придбання матеріалів для проведеннясеансів арт-терапії, майстер-класів тощо(відповідно до пункту 5 Заходів) 2000 2500 2500
ВСЬОГО: 40900 38700 36200


