Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj
157/13,152/14 i 99/15) i članaka 83., 84. i 85. Statuta Općine Kijevo («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije» broj 08/09 i 0513) Općinsko vijeće Općine Kijevo na 21.
sjednici održanoj dana 07.12.2016. godine donosi
PROGRAM
socijalnih potreba Općine Kijevo za 2017. godinu

I.

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim programom se utvrđuju oblici kojima će se osigurati i ostvariti pomoć za
podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje
one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih,
gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, te iskaz financijskih sredstava za njegovo
ostvarenje u 2017. godini.
Programom se također utvrđuju i oblici pomoći stimulacijskog karaktera neovisno
od socijalnog statusa osobe koja ostvaruje pravo na pomoć.
Članak 2.
Prava socijalne skrbi utvrđena ovim Zakonom osiguravaju se hrvatskim državljanima i
osobama bez državljanstva koje imaju stalni boravak u Republici Hrvatskoj.
II.

SOCIJALNE POTREBE
Članak 3.
Sredstva za ostvarenje programa socijalnih potreba, rasporediti će se za:

1. jednokratne novčane pomoći kučanstvima ,
2. troškovi ogrijeva
-

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ KUĆANSTVIMA

Jednokratna novčana pomoć će se osigurati u godišnjem iznosu od 45.000,00 kn a
raspodjeljuje se kako slijedi:
- jednokratne pomoći će se socijalno ugroženim
domaćinstvima u ukupnom iznosu od
- A) jednokratne pomoći stimulacijskog karaktera roditeljima za
novorođeno dijete (po novorođenčetu)

25.000,00 kn
1.000,00 kn
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-

B) jednokratne pomoći stimulacijskog karaktera za
novosklopljeni brak uz uvjet da
nevjesta i ženik prvi put stupaju u brak ( po sklopljenom braku)

1.000,00 kn

Navedene pomoći pod A i B mogu iznositi ukupno najviše 20.000,00 kuna.
Korisnicima jednokratnih pomoći stimulacijskog karaktera uskratiti će se pravo na
pomoć ukoliko domaćinstvo u kojem prebivaju odnosno borave duguje prema općinskom
proračunu po bilo kojoj osnovi.
-

PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA

Podmirenje troškova ogrjeva se odobrava korisnicima socijalne skrbi (samcu ili
obitelji) koji se griju na drva.
- troškovi ogrjeva

10.000,00 kn
Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa isplaćuju se putem žiro-računa Općine
Kijevo.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Provedba ovog Programa u dijelu koji se odnosi na pomoći za ogrjev realizirati će
se u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Knin i Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu
skrb Šibensko-kninske županije.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu
općine Kijevo“ .a primjenjuje se od 01. 01.2017. godine .
Klasa: 550-01/16-01/21
Ur.broj: 2182/15-01/16-05
Kijevo, 07.12.2016..godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
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