Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13), i članka 32.
Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko‐posavske županije” br. 03/13), Općinsko vijeće
Općine Sikirevci je na svojoj 1. sjednici održanoj dana 10. srpanj 2017. godine donijelo

Program socijalne skrbi
Općine Sikirevci za 2017. godinu

Članak 1.
Ovim Programom socijalno‐zdravstvenih potreba u 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program )
utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine Sikirevci (u daljnjem
tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, potrebna sredstva, te nadležnost i postupak.
Članak 2.

Sredstva za financiranje Socijalnog programa, temeljem Pravilnika sa utvrñenim kriterijima za
dodjelu financijske i ostalih oblika pomoći socijalno ugroženim stanovnicima Općine Sikirevci, te
prijedloga Općinskog vijeća i načelnika Općine Sikirevci osiguravaju se u Proračunu Općine Sikirevci
za 2017. godinu kako slijedi:
− pomoć za podmirenje troškova stanovanja (subvencije u plaćanju utroška električne energije,
vode, odvoza smeća, stanarine),
− podmirenje dugovanih iznosa režijskih troškova,
− subvencioniranje smještaja u instituciju djece po posebnim potrema,
− pomoć udrugama invalida i ostalim humanitarnim udrugama,
− pomoć starim i nemoćnim osobama,
− sufinanciranje troškova za kućnu njegu,
− podmirenje troškova operativnih zahvata, liječničkih pregleda i terapija,
− pomoć u prehrani i kućnim potrepštinama,
− pomoć u podmirenju pogrebnih troškova,
− novčana pomoć za opremu novorođenčeta,
− pomoć u nabavi ogrijeva
‐ pomoć u podmirenju troškova nabave školski udžbenika za osnovnu školu.
Članak 3.

Financijska pomoć dodjeljuje se u obliku:
−

jednokratne financijske pomoći u gotovinskoj isplati putem blagajne Općine

Sikirevci
–
jednokratne financijske pomoći u novcu isplata na žiro‐računa korisnika
–
narudžbenice za nabavku živežnih namirnica i kućnih potrepština,
–
podmirenje režijskih troškova plaćanje iz općinskog proračuna na račun dobavljača
–
ostalim oblicima jednokratne ili višemjesečne pomoći (nabavka određenih vrsta roba ili
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osiguravanje pružanja određenih vrsta usluga).
Članak 4.

Sredstva za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Sikirevci za 2017. godinu
raspoređuju na slijedeći način:
Aktivnost 01 konto

Jednokratne financijske pomoći

118.000,00

3721

Naknade građanima I kućanstvima u novcu soc.ugrož.obiteljima

10.000,00

3721

Naknade u novcu‐roditeljima novorođene djece

25.000,00

3721

Naknada u novcu ‐roditeljima pomoć u navi školskih knjiga

50.000,00

3721

Naknade građanima I kućanstvima u novcu za nabavu ogrijeva

30.000,00

3721

Naknade građanima I kućanstvima u naravi(stanovanje‐režije)

3.000,00

Sufinanciranje programa “Cekin”

9.600,00

Sufinanciranje smještaja djece po posebnim potrebama

9.600,00

Aktivnost 02 konto
3237
Program 0001:Tekući
program socijalne skrbi
Aktivnost 01 konto
3811

Sveukupno:

127.600,00

Financiranje rada Hrvatskog Crvenog križa podružnica Slav.
Brod

6.400,00

Tekuće donacije u novcu HCK Sl.Brod sukladno Zakonu o HCK za
2017.god.

6.400,00

Sveukupno:

6.400,00

Program
002:Humanitarna zaštita

Ukupno program ‐ Program socijalne skrbi

134.000,00 kn

Raspored sredstava socijalnog programa vršit će se u skladu s socijalnim pravima, a temeljem rješenja o
pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima, te temeljem zaključaka Općinskog vijeća i Rješenje o
odobrenju Općinskog načelnika.
U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između
pojedinih rashoda, a uz odobrenje općinskog načelnika.
Članak 5.

Ovaj Program sukladan je Proračunu općine Sikirevci za 2017. god. i objavit će se u
Službenom vijesniku Brodsko‐posavske županije ,a stupa na snagu danom objave, sa primjenom
od 01. siječnja 2017. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić

KLASA: 400‐08/17‐01/3
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UR.BROJ:2178/26‐02‐17‐02
Sikirevci, 10.srpanj 2017.g.
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