ПРОЄКТ Міської комплексної програми «Турбота» на 2021 рік
1. Паспорт Програми
1.Ініціатор розроблення Міська рада
програми
2.Закон України,
Закон України «Про місцеве самоврядування в
нормативно-правові
Україні», Закони України «Про статус ветеранів війни,
акти або інший
гарантії їх соціального захисту», «Про статус та
розпорядчий документ, соціальний захист громадян, які постраждали
відповідно до якого
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основні
розробляється програма засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні», «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,
«Про статус ветеранів військової служби і ветеранів
органів внутрішніх справ та їх соціальний захист»,
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,
«Про охорону дитинства», «Про протидію торгівлі
людьми», «Про попередження насильства в сім’ї»,
«Про соціальні послуги», «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб», постанов
Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. № 558
«Про затвердження порядку призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги», від 03.12.2009 р. № 1301 «Про затвердження
Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів
технічними та іншими засобами», від 29.12.2009 р. №
1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)
3.Розробник програми Виконавчий комітет Липовецької міської ради
5.Відповідальний
Відділ соціального захисту та охорони здоров’я
виконавець програми
6.Учасники програми
Відділ соціального захисту населення виконавчого
комітету Липовецької міської ради, КУ «Територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)», фінансове управління, служба у справах дітей,
управління освіти, культури, молоді та спорту, КЗ
«Липовецький районний центр соціальних служб» інші
структурні
підрозділи
виконавчого
комітету
Липовецької міської ради, КНП «ЛРЦПМСД»,
Липовецька ЦРЛ, інші підприємства, установи та
організації міста, міські громадські організації
7.Термін реалізації
2021 рік
програми
8.Обсяги та джерела
1 млн. 922 тис. грн..
фінансування

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма
В територіальній громаді активно реалізується соціальна політика, спрямована
на поліпшення матеріального становища соціально вразливих верств населення,
сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Здійснюється
всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат, послуг та соціального
обслуговування за місцем проживання та перебування, створюються умови для
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури
та громадського призначення, вживаються заходи на забезпечення рівних прав і
можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в
сім'ї.
Станом на 01 грудня 2020 року на території Липовецької територіальної
громади проживає: 6448 пенсіонери, громадян пільгових категорій 5268 з них:
учасників АТО - 300, воїнів інтернаціоналістів – 42, учасників бойових дій Другої
світової війни – 5, учасники війни – 200, члени сімей загиблих померлих ветеранів
війни: АТО – 6, ветеранів війни - 75, осіб з інвалідністю внаслідок війни – 38,
ветеранів праці - 1800, дітей війни – 1600, учасників ліквідації ЧАЕС та потерпілих
– 72, осіб з дітей з інвалідністю – 60, дорослих з інвалідністю з дитинства та
загального захворювання – 905, багатодітних сімей – 165.
Міська комплексна програма «Турбота» на 2021 рік (далі - Програма)
передбачає всебічне охоплення соціальним захистом та підтримкою найбільш
соціально вразливих категорій громадян Липовецької територіальної громади.
Спрямована програма на підвищення якості життя незаможних верств
населення шляхом вжиття системних заходів щодо збереження пріоритетних
напрямів соціального захисту, запобігання поглибленню бідності на підставі
виконання соціальних зобов'язань міської влади.
Все це дозволить реально підтримувати незаможні верстви населення
територіальної громади, створити систему захисту населення від соціальних
ризиків в умовах реформування соціальної сфери та враховуючи надзвичайну
ситуацію в країні.
Оптимальним варіантом підвищення якості життя незаможних верств населення
є поєднання активної соціальної політики з ефективною підтримкою найуразливіших
верств населення, а саме:
- надання адресної матеріальної допомоги і підтримки сім’ям з дітьми –
багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми з
інвалідністю, тому що саме ці категорії є найбільш вразливими і зазнають
негативного впливу внаслідок зовнішніх факторів економічної нестабільності, що
відповідним чином може відобразитись на майбутньому дітей;
- підтримка осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів померлих ветеранів війни,
внутрішньо переміщених осіб;
- надання одноразової матеріальної допомоги, хлібобулочних виробів,
продуктових наборів окремим категоріям малозахищених верств населення, які
опинилися в складних життєвих обставинах;
- розвиток соціальної інфраструктури міста з метою покращення якості
надання соціальних послуг;
- розвиток волонтерського руху, благодійної діяльності з метою підтримки та
надання соціальної допомоги;

- надання додаткових до передбачених законодавством України пільг та
соціальних гарантій окремим категоріям малозабезпечених та нужденних громадян;
- здійснення компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах та здійснення
відшкодування витрат за надані окремим категорія громадян пільги з оплати послуг
зв’язку за рахунок коштів бюджету міста відповідно до державної політики
децентралізації;
- створення належних умов життя для повноцінного розвитку та реалізації
власного потенціалу жителів міста з обмеженими функціональними можливостями;
- визначення на місцевому рівні конкретних заходів захисту, підтримки та
розвитку сім’ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродження традицій
багатодітності, попередження і протидії насильству в сім’ї та протидії торгівлі
людьми, утвердження гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності.
Таким чином, заходи з підвищення рівня життя незаможних верств населення є
одними з пріоритетних в сучасних умовах розвитку територіальної громади. Програма
спрямована на реалізацію цих заходів за рахунок коштів місцевого бюджету та
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
3.Визначення мети програми
Мета Програми – суттєве підвищення ефективності системи соціальної
допомоги мешканців громади через посилення адресності при її наданні та шляхом
включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для
забезпечення їм гідного існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових
проблем, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної
підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової
та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення
до співробітництва громадських об’єднань, поліпшення становища людей з різними
вадами; створення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими
функціональними можливостями до об’єктів інфраструктури міста, в тому числі
місць праці та відпочинку, загального користування, лікувально-реабілітаційних,
спортивних, культурно-видовищних центрів, зупинок громадського транспорту,
тощо, а також до інших видів соціального сервісу та соціальних послуг, залучення
представників громадських організацій та громадськості до створення безбар’єрного
середовища; забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері
сім’ї, демографічного розвитку, утвердження гендерної рівності, запобігання
насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів
та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
Як відомо, рівень соціальної захищеності як окремої людини, так і
територіальної громади у цілому, є справжнім показником рівня життя людей,
мірилом та оцінкою діяльності органів місцевого самоврядування. Тому, лише
спільна цілеспрямована діяльність територіальної громади в цьому руслі
забезпечить створення оптимальних умов для реальної підтримки соціально
незахищених верств населення міста.
У ході реалізації заходів програми можливі корегування, зміни, уточнення,
доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію програми,
виходячи з реальних можливостей бюджету.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста. Окрім
цього, фінансування може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством.
Обсяги фінансування програми уточнюються під час складання проєкту
бюджету Липовецької міської ради на наступний фінансовий рік у межах видатків,
що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за
виконання заходів.
Термін дії програми – 2021 рік.
5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основними завданнями програми є:
- виявлення й облік соціально вразливих категорій громадян міста,
продовження формування єдиного інформаційного банку даних громадянодержувачів адресної соціальної допомоги;
- визначення і надання для найбільш соціально вразливих категорій громадян
міста конкретних видів адресної соціальної, матеріальної та гуманітарної допомоги;
- підвищення якості надання соціальних послуг (соціального обслуговування),
проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб;
- надання сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах,
багатодітним сім’ям, сім’ям внутрішньо переміщених осіб, сім’ям, де вчиняється
психологічне, фізичне, сексуальне або економічне насильство, особам, які
постраждали від торгівлі людьми, комплексних медичних, психологічних,
соціальних та інформаційних послуг;
- забезпечення будівель та житлових будинків безбар'єрним доступом для осіб
з особливими потребами;
- забезпечення доступності осіб з інвалідністю до пересування громадським
транспортом;
- розвиток волонтерського руху;
- підтримка та сприяння діяльності громадських організацій.
Виконання програми дасть змогу посилити соціальний захист населення
територіальної громади та дозволить реально підтримати найбільш соціально
вразливі категорії мешканців, поліпшити їх соціально-культурний рівень, соціальну,
медичну та трудову реабілітацію, розширити сферу надання соціальних послуг та
соціального обслуговування, поліпшити соціально-психологічний мікроклімат в
родинах, створити для осіб з обмеженими фізичними можливостями безбар'єрне
середовище для участі у всіх сферах суспільного життя, сприятиме вирішенню
інших соціально-побутових питань.
6.Напрями діяльності та заходи програми
Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.
7.Координація та контроль за ходом виконання програми
Програма сформована управлінням соціального захисту населення
виконавчого комітету Липовецької міської ради на підставі пропозицій структурних
підрозділів виконавчого комітету міської ради та міських громадських організацій,
що опікуються питаннями соціально незахищених громадян міста.
Координація та контроль за виконанням програми покладається на управління
соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради.

Додаток до програми
6. Перелік напрямів, завдань і заходів
міської комплексної програми «Турбота» на 2021 рік
№
п/п

Заходи програми

1. Проводити обстеження матеріально побутових умов проживання
пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких
непрацездатних громадян, малозабезпечених, багатодітних та
неповних сімей з метою вивчення їх потреб та надання
конкретного виду допомоги
2. Виявляти малозабезпечені сім'ї та призначати їм державну
соціальну допомогу
Призначати та виплачувати компенсацію фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2004 р. № 558 "Про порядок призначення і виплати
компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги"
4. Сприяти поінформованості населення щодо порядку надання та
оплати соціальних послуг відповідно до постанови постанови
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 558 "Про
порядок призначення і виплати компенсацій фізичним особам,
які надають соціальні послуги"
3.

Виконавці

Фінансування,
тис. грн.

Очікуваний результат

Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я

Не потребує Посилення соціального захисту
фінансування соціально вразливих категорій
громадян міста

Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я
Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я

Не потребує
Посилення соціального захисту
фінансування
малозабезпечених сімей

Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я

Не потребує
Посилення соціального захисту
фінансування окремих категорій громадян міста

500,0

Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян міста

5. Забезпечити надання матеріальної
допомоги
жителям Відділ соціального
Липовецького
району,
які
відносяться
до
категорії захисту та охорони
малозабезпечених непрацездатних громадян, пенсіонерам,
здоров’я
особам з інвалідністю, багатодітним та неповним сім’ям, дітямсиротам, іншим пільговим категоріям населення, учасникам
АТО та ООС, учасникам бойових дій в зоні АТО та ООС, членам
сімей загиблих в зоні АТО та ООС, громадянам, які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
воїнамінтернаціоналістам та ветеранам Великої Вітчизняної війни, а
також громадянам, які переселились на територію Липовецької
територіальної громади з тимчасово окупованих територій,
районів проведення антитерористичної операції та операції
об'єднаних сил.

664 250,0

Додаткова адресна підтримка
осіб, які опинились в складних
життєвих обставинах

6. Відшкодування витрат на проїзд хворих від населеного пункту, в Відділ соціального
якому вони проживають, до населеного пункту, в якому захисту та охорони
отримують програмний гемодіаліз, (та в зворотному напрямку)
здоров’я
на 2021 року (обрахунок згідно додатку)

97 574,4

Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян міста

7. Надання грошової допомоги громадянам територіальної Відділ соціального
громади,які тривалий час хворіють на ниркову недостатність та захисту та охорони
у сім’ях яких склались (з незалежних від них причин) обставини,
здоров’я
внаслідок яких вони потребують грошової допомоги.

334 425,6

Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян міста

8. Забезпечити дотримання вимог Конституції України, виконання Відділи міської ради
Не потребує
Додаткова адресна підтримка
законів України та підзаконних актів в частині соціального
фінансування соціально незахищених громадян
захисту воїнів-інтернаціоналістів та членів їх сімей, учасників
міста
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
9. Надавати фінансову підтримку у здійсненні статутних завдань
Відділ соціального
5,0
Посилення соціального захисту

ветеранам Афганістану

захисту та охорони
здоров’я

окремих категорій громадян міста

10. Сприяти розвитку поінформованості учасників бойових
Відділ соціального
дій на території інших держав, учасників ліквідації наслідків
захисту та охорони
аварії на Чорнобильській АЕС шляхом здійснення передплати на
здоров’я
періодичні видання
11. Вшановувати пам’ять загиблих та померлих ветеранів війни в
Відділ соціального
Афганістані та інших зарубіжних країнах
захисту та охорони
здоров’я, виконавчий
комітет міської ради

30,0

Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян міста

5,0

Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян міста

12. Надавати матеріальну допомогу воїнам-інтернаціоналістам та
членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій

Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я, виконавчий
комітет міської ради

15,0

Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян міста

Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я

5,0

Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян міста

Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я
Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я
Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я
Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я

5,0

Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян міста

10,0

Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян міста

-

Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян міста

5,0

Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян міста

13. Забезпечити організацію проведення заходів, пов’язаних з
річницею Чорнобильської катастрофи, Дня вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії, інших свят, ювілейних і пам’ятних дат
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
14. Сприяти ефективній роботі громадської організацій "Союз
Чорнобиль України", надавати їм фінансову підтримку за рахунок
коштів районного бюджету для здійснення статутних завдань
15. Надавати матеріальну допомогу постраждалим громадянам до
річниць аварії на Чорнобильській АЕС та Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
16. Забезпечити надання пільг на медичне обслуговування громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
17. Надавати щорічну матеріальну допомогу вдовам постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи до Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

18. Надавати допомогу на поховання осіб, які не досягли пенсійного
віку, та на момент смерті не працювали, не перебували на
службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні.
Організовувати поховання одиноких непрацездатних громадян
та осіб без визначеного місця проживання (обрахунки
здійснюються відповідно до чинного законодавства)
19. Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей
загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації
за пільговий проїзд.
20. Забезпечити компенсацію втрат перевізникам за пільговий
проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських
маршрутах відповідно до законодавства України
21. Надавати інформаційну допомогу молодим особам з обмеженими
фізичними можливостями щодо профорієнтації та сприяти
працевлаштуванню осіб з інвалідністю
22. Організовувати та проводити в трудових колективах і на рівні
міста відзначення Дня людей похилого віку, Дня ветерана,
Міжнародного дня осіб з інвалідністю
23. Залучати волонтерську молодь до надання допомоги одиноким
непрацездатним громадянам похилого віку та особам з інвалідністю,
багатодітним та малозабезпеченим сім’ям
24. Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські
організації, фонди та громадськість міста до надання благодійної та
шефської
допомоги
непрацездатним
громадянам,
малозабезпеченим сім ям та сім’ям, які опинились в складних
життєвих обставинах
25. Надавати фінансову допомогу та підтримку міським
громадським організаціям, які опікуються питаннями соціально
вразливих категорій громадян

Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я

Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я
Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я
Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я, відділи
міської ради
Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я, відділи
міської ради
Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я, відділи
міської ради
Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я, відділи
міської ради
Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я, відділи
міської ради

35 750, 0

Додаткова адресна підтримка
окремих категорій громадян
міста

Додаткова адресна підтримка
осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю
120,0
Посилення соціального захисту
окремих категорій громадян
міста
Не потребує
Посилення соціального захисту
фінансування
осіб з інвалідністю
40,0

Не потребує
фінансування

Підвищення уваги та надання
адресної допомоги окремим
категоріям громадян міста

Не потребує
Посилення соціального захисту
фінансування
окремих категорій громадян

Не потребує
Посилення соціального захисту
фінансування
окремих категорій громадян

При потребі

Підтримка громадських
організацій, які опікуються
питаннями соціально вразливих
категорій громадян

26. Проводити
інформаційно-роз’яснювальну
роботу
серед
населення міста щодо змін та доповнень до чинного
законодавства України з питань соціального захисту
27. Розширювати перелік соціально-побутових послуг, які
надаються територіальним центром соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
28. Забезпечити звільнення від плати за надання платних соціальних
послуг територіальним центром соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) окремих категорій громадян, що
мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу.
29. Надавати окремим категоріям соціально незахищених громадян
продуктові набори
30. Проводити пільгову підписку преси для одиноких пенсіонерів,
осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, які
користуються інвалідними візками, та міських громадських
організацій, які опікуються питаннями соціального незахищених
громадян, в тому числі забезпечити передплату періодичних
видань з доставкою членам громадської організації «Ветерани
міста Липовець»
31. Сприяти створенню та організації роботи пунктів прийому від
жителів міста одягу та взуття, бувшого в користуванні

Відділ соціального
Не потребує
Підвищення інформованості
захисту та охорони фінансування
населення міста
здоров’я
Відділ соціального
Не потребує
Посилення соціального захисту
захисту та охорони фінансування
окремих категорій громадян
здоров’я
Відділ соціального При потребі, уразі Посилення соціального захисту
захисту та охорони
звернення
окремих категорій
здоров’я
непрацездатних громадян та осіб
з інвалідністю
Відділ соціального
Залучення
Посилення соціального захисту
захисту та охорони
спонсорів
окремих категорій громадян
здоров’я
міста
Відділ соціального
50,0
Підвищення інформованості
захисту та охорони
соціально вразливих категорій
здоров’я
громадян

Відділ соціального
захисту та охорони
здоров’я
32. Забезпечити під час проектування, будівництва нових та Відділи міської ради
реконструкції існуючих об’єктів житлового та громадського
призначення безбар’єрний доступ для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення за умов дотримання
державних будівельних норм
33. Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські Відділ соціального
організації, фонди та громадськість міста до вирішення питань захисту та охорони
облаштування безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю
здоров’я
та інших маломобільних груп населення до житлових будинків,
об’єктів
соціального
та
громадського
призначення,

Не потребує Посилення соціального захисту
фінансування
окремих категорій громадян
міста
Не потребує
Створення безбар’єрного
фінансування
середовища для осіб з
інвалідністю та інших
маломобільних груп населення
Не потребує
фінансування

Зменшення кількості об’єктів,
недоступних для осіб з
інвалідністю та інших
маломобільних груп населення

пристосування інженерно-транспортної, дорожньо-транспортної
мережі та благоустрою території
34. При закупівлі громадського транспорту надавати перевагу Відділи міської ради
моделям,
які
максимально
обладнані
спеціальними
пристосуваннями для перевезення маломобільних груп
населення та осіб з інвалідністю
35. Забезпечення під час розроблення або коригування генерального Відділи міської ради
плану міста проєктів забудови територій та земельних ділянок з
урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, виділення місць для паркування
автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю
36. Забезпечити облаштування пішохідної, вело-візкової, інжене- Відділи міської ради
рно-транспортної та дорожньо-транспорної мережі для зручного
і безпечного переміщення осіб з інвалідністю на візках та інших
маломобільних груп населення (пониження бордюрів)
ВСЬОГО

Не потребує
фінансування

Безбар’єрний доступ для осіб з
інвалід-ністю та інших
маломобільних груп населення

Не потребує
фінансування

Безбар’єрний доступ для осіб з
інвалід-ністю та інших
маломобільних груп населення

Не потребує
фінансування

Зменшення кількості об’єктів,
недоступних для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

1 922,0

Розрахунок прогнозованої вартості витрат для відшкодування проїзду на 2021 рік

№
п/п

1

Група
інвалідності

ПІБ
Вечерук Олена Андріївна

Кількість
сеансів на
тиждень

Відповідно вартості проїзду на внутрішньо обласному автобусному маршруті (перевізник ТОВ «Лиопвець АТП»)
Росоша – Вінниця АС «Грош» вартість проїзду становить 45,60 грн.
Липовець - Вінниця АС «Грош» вартість проїзду становить 39,20 грн.
Війтівці – Немирів вартість проїзду становить 105 грн. (маршрут Війтівці - Вінниця – 65 грн., Вінниця – Немирів – 40 грн.)

Маршрут

3

Росоша-Вінниця

Орієнтовна
вартість
проїзду на 1
місяць
1214,4

Орієнтовна
вартість
проїзду на
12 місяців
14572,8

1214,4
1060,8

14572,8
12728,6

1060,8
1060,8

12728,6
12728,6

2520

30 240,0

8131,2

97 574,4

45,60*2+10,00(по місту до Центру
гемодіалізу)=101,2 грн. (вартість однієї
поїздки)
101,2*3=303,6 грн.(вартість на 1 тиждень)
303,6*4=1214,4
2
3

Лоюк Надія Ананіївна
Херовимчук Олександр
Іванович

4
5

Гринюк Наталія Юріївна
Савенков Володимир
Якович
Маслюк Анна Іванівна

6

І
І

ІІІ
І

Липовець-Вінниця
39,20*2+10,00(по місту до Центру
гемодіалізу)=88,4 грн. (вартість однієї
поїздки)
88,4*3=265,2 грн.(вартість на 1 тиждень)
265,2*4=1060,8 грн.

3
3
3

І
ВСЬОГО

3
3

Війтівці-Немирів
105 грн.
(Війтівці- Вінниця
65 грн. Вінниця – Немирів - 40 грн.)
105*2=210 грн. (вартість однієї поїздки)
210*3=630 грн. (вартість на 1 тиждень)
630*4=2520 грн.

