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Звернення
щодо необхідності розроблення комплексної обласної програми підтримки пенсіонерів
у рамках створення «Національної платформи захисту і збереження країни та її людей»
Ми, депутати Білоцерківської міської ради, звертаємося до Вас щодо необхідності
розроблення комплексної обласної програми підтримки пенсіонерів у рамках створення
«Національної платформи захисту і збереження країни та її людей», з метою надання адресної
допомоги у розмірі однієї тисячі гривень щомісячно особам пенсійного віку.
Розроблення комплексної обласної програми підтримки пенсіонерів, в першу чергу,
викликане соціально-економічною ситуацією, яка склалась на сучасному етапі розвитку
України, коли кризові явища у сфері економіки та фінансів зумовлюють необхідність посилення
різних видів соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення – пенсіонерам.
Згідно статистичних даних Пенсійного фонду України кількість пенсіонерів, які отримують
пенсію меншу мінімальної заробітної плати в Київській області, становить 85 %. В місті Біла
Церква налічується близько 44 тис. пенсіонерів, які отримують пенсію, що нижча мінімальної
заробітної плати, встановленої на 01 січня 2018 року.
Це в умовах, коли в Україні спостерігається зростання цін на споживчий кошик,
встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 780, загальна
вартість якого більша ніж мінімальна заробітна плата, а, відповідно, і пенсія, яку отримують
85% пенсіонерів Київської області. Наслідком цього є погіршення матеріального стану
населення і як результат – скорочення, а подекуди і відсутність можливості пенсіонерів
забезпечити навіть елементарні життєві потреби такі, як мінімальний набір продуктів
харчування, не кажучи вже про медикаменти, соціальні послуги, оплату житлово-комунальних
послуг.
Тому, ми глибоко переконані, що одним з першочергових завдань виконавчої гілки влади та
органів місцевого самоврядування є підтримка найбільш соціально незахищених верств
населення з метою покращення умов життя осіб пенсійного віку.
Програма може бути реалізована за рахунок перехідних залишків бюджетів міст, сіл та
селищ за співфінансуванням з районними та обласним бюджетом, оскільки за офіційними
даними, станом на 01.01.2018 року, залишків в бюджеті міста Біла Церква налічується

73 484 122,00 грн., а в обласному бюджеті Київської області залишки станом на 01.01.2018 року
становлять майже 2 мільярди гривень.
Таким чином, зазначені вільні залишки бюджету можуть і повинні бути спрямовані на
втілення програми адресної допомоги в розмірі 1000 гривень щомісячно для підтримки
пенсіонерів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні
засади соціального захисту ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про
соціальні послуги», просимо Вас у найкоротші терміни розробити та затвердити комплексну
обласну програму підтримки пенсіонерів на 2018-2019 рр. у рамках створення «Національної
платформи захисту і збереження країни та її людей» на умовах співфінансування місцевого та
обласного бюджету.
Про результати розгляду даного звернення просимо повідомити Білоцерківську міську раду
у спосіб та строки, визначені чинним законодавством України.
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