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(третя (позачергова) сесія восьмого скликання)

січня 2021 року
м. Ніжин

Про затвердження “Програми 
фінансової підтримки територіального 
центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), як 
структурного підрозділу 
управління соціального захисту 
населення Ніжинської районної 
державної адміністрації 
Чернігівської області на січень- 
лютий 2021 року»

З метою завершення остаточного ліквідаційного процесу територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), як структурного 
підрозділу управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної 
адміністрації Чернігівської області у січні-лютому 2021 року в умовах процесу 
децентралізації та реформування адміністративно-територіального устрою, 
відповідно до Бюджетного Кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму фінансової підтримки територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), як структурного підрозділу 
управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної 
адміністрації Чернігівської області на січень-лютий 2021 року (далі - Програма), що 
додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Ніжинської районної ради з питань бюджету.

Голова районної ради А. КРАСНОСІЛЬСЬКИИ



ПРОГРАМА

фінансової підтримки територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), як структурного підрозділу управління соціального 

захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської
області на січень-лютий 2021 р
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1. Паспорт районної Програми фінансової підтримки територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) , як структурного підрозділу управління 

соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської 

області на січень-лютий 2021 року.
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3. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

4. Мета Програми.

5. Основні завдання та напрямки Програми.

6. Обсяг та джерела фінансування Програми.

7. Очікувані результати виконання Програми.

8. Координація та контроль за виконанням Програми.
і

9. Додатки до Програми:

Додаток: План заходів районної Програми фінансової підтримки 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) , як 

структурного підрозділу управління соціального захисту населення Ніжинської районної 

державної адміністрації Чернігівської області на січень-лютий 2021 року.



І.Паспорт районної Програми фінансової підтримки територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), як структурного 
підрозділу управління соціального захисту населення Ніжинської районної 
державної адміністрації Чернігівської області на січень-лютий 2021 року

1 Ініціатор розроблення 
Програми

Ніжинська районна державна адміністрація

2 Підстави для розроблення Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік», Закон 
України «Про соціальні послуги», Бюджетний 
кодекс України.

3 Розробник Програми Управління соціального захисту населення 
Ніжинської районної державної адміністрації 
Чернігівської області

4 Співрозробники
Програми

І

5 Відповідальний виконавець 
Програми

Управління соціального захисту населення 
Ніжинської районної державної адміністрації 
Чернігівської області

6 Учасники Програми Ніжинська районна рада Чернігівської області, 
Ніжинська районна державна адміністрація 
Чернігівської області, управління соціального 
захисту населення Ніжинської районної 
державної адміністрації Чернігівської області

7 Термін реалізації програми січень-лютий 2021 р.

8 Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми(для комплексних 
програм)

Районний бюджет,та інші джерела фінансування 
не заборонених законодавством

9 Загальний обсяг коштів 
районного бюджету, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього

215195,00 грн.

ч



2. Загальна частина

Районна Програма фінансової підтримки територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), як структурного підрозділу управління 
соціального захисту населення Неіжинської районної державної адміністрації 
Чернігівської області на січень-лютий 2021 року (далі - Програма) розроблена на підставі 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», 
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу 
України, та інших нормативно-правових актів. У Програмі визначено основні завдання, 
які спрямовані на здійснення соціального обслуговування підопічних стаціонарного 
відділення для постійного або тимчасового проживання територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), як структурного підрозділу 
управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації 
Чернігівської області до завершення остаточної ліквідації територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), як структурного підрозділу 
управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації 
Чернігівської області.

1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

За умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, 
консолідації бюджетів різних рівнів, в умовах переходу на нові умови фінансування, для 
забезпечення повноцінного функціонування стаціонарного відділення для постійного або 
тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), як структурного підрозділу управління соціального захисту 
населення Ніжинської районної державноїх адміністрації Чернігівської області з 
подальшою ліквідацією установи, необхідні кошти для своєчасної оплати праці 2(Двух) 
працівників (Завідувача стаціонарного відділення для постійного або тимчасового 
проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг), та молодшу медичну палатну сестру), оплати робіт та послуг(крім 
комунальних), оплата теплопостачання, оплата водопостачання, оплата електроенергії, 
придбання господарських матеріалів та погашення кредиторської заборгованості яка 
виникла станом на 01.01.2021 року.Прийняття Програми фінансової підтримки створює 
правові засади для запровадження фінансування територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), як структурного підрозділу управління 
соціального захисту населення Ніжинської районної державної адміністрації 
Чернігівської області за рахунок коштів районного бюджету.

2. Мета Програми

Метою Програми є фінансове забезпечення функціонування у січні-лютому 2021 
року територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 
як структурного підрозділу управління соціального захисту населення Ніжинської 
районної державної адміністрації Чернігівської обласмті, належного рівня



оплати праці працівників, соціального обслуговування підопічних стаціонарного 
відділення для постійного або тимчасового проживання територіального центру та 
подальшої ліквідації установи.

3. Основні завдання та напрямки Програми

Програмою визначено такі основні завдання:
- Забезпечення обслуговування підопічних стаціонарного відділення для постійного або 
тимчасового проживання територіального центру
- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;
- оплату податків та зборів;
- оплата комунальних послуг;
- придбання матеріалів, оплати робіт та послуг (крім комунальних), тощо

- Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року

4. Обсяг та джерела фінансування, строки виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно, до законодавства 
України за рахунок джерел незаборонених законодавством.

Орієнтовані суми фінансової підтримки наведені в Додатку до Програми. 
Фінансування Програми у січні-лютому 2021 року здійснюватиметься у межах 

асигнувань передбачених на соціальний захист у районному бюджеті.
Головним розпорядником коштів за Програмою є Управління соціального захисту 

населення Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області, до мережі 
якої у статусі одержувача бюджетних коштів належить територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської районної державної 
адміністрації Чернігівської області.

Територіальний центр за Програмою здійснює використання коштів відповідно до 
Плану використання бюджетних коштів, складеного та затвердженого у встановленому 
порядку.

Виконання Програми передбачено протягом січня-лютого 2021 року. Виконання 
Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її 
складових.

5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми сприятиме:
- вчасному та безперебійному наданню соціальному обслуговування підопічних 
стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);



- покращенню якості та ефективності надання цих послуг з подальшою ліквідацією 
установи;
- своєчасності розрахунків та недопущенню виникнення заборгованості.

6. Координація та контроль за виконанням Програми

Організацію та координацію виконання заходів Програми здійснює Ніжинська 
районна рада Чернігівської області та управління соціального захисту населення 
Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Відповідальний виконавець звітує про виконання Програми на сесії районної ради за 
підсумками звітного періоду.



Додаток до Програми фінансової підтримки 
Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) ,як структурного підрозділу 
управління соціального захисту населення Ніжинської 
районної державної адміністрації Чернігівської області

План заходів районної Програми фінансової підтримки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) , як структурного підрозділу управління соціального захисту населення Ніжинської районної державної 

адміністрації Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області 
________________ ___________________________________________ на січень-лютий 2021

№ з/п Перелік заходів Програми Строк виконання заходу, рік Джерела фінансування Орієнтовні обсяги 
фінансування, грн.

І Заробітна платасічень-лютий 2021 року Січень -січень-лютий 2021 
року

Районний бюджет та інших 
джерел незаборонених 
законодавством

33111,00

2 Сплата єдиного соціального внеску Січень -січень-лютий 2021 
року

Районний бюджет та інших 
джерел незаборонених 
законодавством

9162,00

3 Оплата енергоносіїв за січень-лютий 2021 
р (Оплата теплопостачання- 61000,00 
оплата електроенергії-26000,00 грн.)

Січень -січень-лютий 2021 
року

Районний бюджет та інших 
джерел незаборонених 
законодавством

87000,00

4 Оплата енергоносіїв -  кредиторська 
заборгованість станом на 01.01.2021 
р.(теплопостачання-82564,00 грн., 
водопостачання- 120,00 грн.)

Січень -січень-лютий 2021 
року

Районний бюджет та інших 
джерел незаборонених 
законодавством 

•

82774,00

5 Оплата послуг (крім комунальних) - 
кредиторська заборгованість станом на 
01.01.2021 р. (послуги зв»язку-889,00 
дератизація-540,00 поштові відправлення- 
219,00)

Січень -січень-лютий 2021 
юку

Районний бюджет та інших 
джерел незаборонених 
законодавством

1648,00

6 Придбання матеріалів, 
обладнання,інвентаря - кредиторська 
заборгованість станом на 01.01.2021 р. (За 
тонер-1500,00)

Січень -січень-лютий 2021 
току

Районний бюджет та інших 
джерел незаборонених 
законодавством

1500,00

Всього /  / / 215195,00
Начальник управління д и м и р  ДРУГАКОВ


