УКРАЇНА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
23 сесія 7 с к л и к а н н я
РІШЕННЯ
від 13 серпня 2018 року

№ 1307

Про Програму соціальної підтримки сімей
з онкохворими дітьми на 2018 – 2020 роки
Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про охорону дитинства”, враховуючи глобальне погіршення здоров`я дітей на
фоні погіршення екологічної ситуації в Україні в цілому, селищна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму соціальної підтримки сімей з онкохворими
дітьми на 2018 – 2020 роки (додається).
2. Рекомендувати планово-бюджетній комісії Новоархангельської
селищної ради під час формування показників бюджету на 2018, 2019
та 2020 роки передбачати видатки на реалізацію цієї Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
селищної ради Бурдигу М.Д. та постійну планово-бюджетну комісію
селищної ради.

Голова селищної ради

Юрій Шамановський

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення селищної ради
“Про Програму соціальної
підтримки сімей з онкохворими дітьми
на 2018 – 2020 роки”
від 13 серпня 2018 року
Програма соціальної підтримки сімей з онкохворими дітьми
на 2018 – 2020 роки
Замовник програми
Голова
Новоархангельської селищної ради

Ю.Шамановський

Керівник програми
Заступник голови
Новоархангельської селищної ради

М.Бурдига

ПОГОДЖЕНО
Головний бухгалтер Новоархангельської
селищної ради

С.Мальченко

Голова постійної планово-бюджетної
комісії

А. Марищенко

Паспорт
Програми соціальної підтримки сімей з онкохворими дітьми
на 2018 – 2020 роки
1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Голова
Новоархангельської селищної ради
2. Розробник програми : Ініціативна група депутатів
3. Термін реалізації програми: 3 роки
4. Етапи фінансування програми: 2018-2020 роки
5. Очікувані обсяги фінансування програми (тис. грн):
Роки
2018 -2020
в т. ч.

Очікувані обсяги фінансування, тис. грн
в т.ч. за джерелами фінансування
Всього
селищний бюджет
інші джерела
150,0
150,0
-

2018
2019
2020

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

-

6. Очікувані результати виконання програми:
Виконання програми дасть змогу:
- збільшити тривалість та поліпшити якість життя онкохворих дітей;
- покращити медикаментозне та реабілітаційне забезпечення потреб
онкохворих дітей до 16 років;
- покращити матеріально-побутові умови сімей з онкохворими дітьми;
- знизити рівень смертності від онкозахворювань.
7. Термін проведення звітності: щорічно до 10 числа місяця,
наступного за звітним періодом.
Замовник програми
Голова
Новоархангельської селищної ради

Юрій Шамановський

Керівник програми
Заступник голови
Новоархангельської селищної ради

Микола Бурдига

Програма соціальної підтримки сімей з онкохворими дітьми
на 2018 – 2020 роки
Аналіз сучасного здоров’я населення в даний час свідчить про збільшення
негативних тенденцій у його стані. Ріст рівня захворюваності і смертності
реєструється по більшості соціально значних хвороб, до яких відносяться і
онкозахворювання.
Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медичних та
соціально економічних проблем, захворюваність і смертність від раку постійно
зростають.
Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення онкологічних
хвороб. Щорічно в нашій державі більше 160 тис. осіб дізнаються, що вони
хворі. Рак є причиною смерті більше 90 тис. осіб щорічно, з них 35% – люди
працездатного віку. Щодня в Україні захворюють раком 450 людей, з них
гинуть – 150. Щогодини реєструються понад 20 нових випадків захворювання.
При цьому постійно зростають показники захворюваності на злоякісні
новоутворення серед дітей.
Своєчасне проведення хіміотерапії та реабілітаційного лікування дає змогу
зберегти життя та здоров’я дитини і в подальшому позбутися такого важкого
захворювання.
Стійка тенденція до зростання захворюваності серед дітей на злоякісні
новоутворення свідчить про надзвичайну проблему, необхідність
включення до системи боротьби з цим захворюванням не тільки
лікувально-профілактичних закладів, а також установ і закладів усіх
галузей, оскільки лікування та реабілітація таких хворих потребують
значних фінансових затрат і є вкрай важким психологічним тягарем для
хворих та зазвичай непосильним матеріальним навантаженням для їх
рідних .
Мета програми
1. Мета програми полягає у забезпеченні соціальної підтримки сімей, в
яких виховуються онкохворі діти, у створенні умов для поліпшення життєвого
рівня сімей, покращенні їх добробуту, в тому числі шляхом виділення
бюджетних коштів на медикаментозне та реабілітаційне забезпечення потреб
онкохворих дітей.
2. Програма спрямована на підтримку дітей віком до 16 років, які
зареєстровані та проживають на території Новоархангельської селищної ради.
Основні завдання програми
1. Збільшення тривалості та поліпшення якості життя онкохворих дітей.
2. Виділення бюджетних коштів на медикаментозне та реабілітаційне
забезпечення потреб онкохворих дітей.
3. Покращення матеріально-побутових умов сімей з онкохворими дітьми.
4. Зниження рівня смертності від онкозахворювань.

Фінансове забезпечення програми
Реалізація заходів програми здійснюється за рахунок коштів селищного
бюджету.
Бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються
щорічно при формуванні бюджету, виходячи із можливостей його дохідної
частини, та інших джерел фінансування.
Прогнозовані обсяги фінансування програми соціальної підтримки сімей
з онкохворими дітьми на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів
наведені в паспорті програми.
Для отримання фінансової допомоги необхідно надати до селищної ради
такі документи як:
- Заява про надання допомоги;
- Копія пасторта та ідентифікаційного коду одного із батьків;
- Копія свідоцтва про народження дитини (за наявності ід. картка);
- Документ що підтверджує діагноз хвороби дитини;
- Довіда про реєстрацію малолітньої дитини;
- Довідка про склад сім’ї;
- Банківська довідка щодо належності (дійсності) карткового рахунку.
Очікувані результати
Виконання програми дасть змогу:
- збільшити тривалість та поліпшити якість життя онкохворих дітей;
- покращити медикаментозне та реабілітаційне забезпечення потреб
онкохворих дітей;
- покращити матеріально-побутові умови сімей з онкохворими дітьми;
- знизити рівень смертності від онкозахворювань.
_____________________________________________________________________________

Додаток до Програми
соціальної підтримки сімей з онкохворими
дітьми
на 2018 – 2020 роки
Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування Програми
Назва замовника: Новоархангельська селищна рада
Назва програми: Програма соціальної підтримки сімей з онкохворими дітьми на 2018 – 2020 роки
№
з/п

1.

2.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
Створення
належних умов
для лікування та
реабілітації
онкохворих дітей

Перелік заходів Програми

Термін
виконання
заходу

Надання матеріальної допомоги сім’ям
з онкохворими дітьми на підставі
2018 – 2020
звернення батьків та довідки з
медичного закладу
Продовження
упорядковування
онкохворих дітей

створення
банку

та
даних 2018 – 2020

Обсяги
фінансування, тис.
грн.
2018

2019

2020

50,0

50,0

50,0

-

-

-

Виконавці

Новоархангельська селищна
рада

Новоархангельська ЦРЛ

3.

4.

5.

6.

Наради-семінари з питань соціального
та правового захисту онкохворих дітей,
2018 – 2020
надання
психолого-медикопедагогічних консультацій
Участь у здійсненні заходів щодо
соціального захисту і захисту прав та
інтересів
онкохворих
дітей,
2018 – 2020
відповідальність за їх дотримання, а
також координація здійснення таких
заходів
Благодійні акції, кошти від яких
спрямовуватимуться на матеріальне
забезпечення онкохворих дітей, які 2018 – 2020
потребують першочергової допомоги,
зокрема лікування, реабілітації тощо.
Вжиття дієвих заходів щодо залучення
благодійних та релігійних організацій
2018 – 2020
до надання фінансової і матеріальної
допомоги онкохворим дітям

-

-

-

Новоархангельська ЦРЛ

-

-

-

Новоархангельська селищна
рада

-

-

-

Новоархангельська селищна
рада

-

-

-

Новоархангельська селищна
рада

Замовник програми
Голова
Новоархангельської селищної ради

Юрій Шамановський

Керівник програми
Заступник голови
Новоархангельської селищної ради

Микола Бурдига

