
Схема управління фінансовими ресурсами департаменту соціального захисту населення 

станом на 01 грудня 2018 року 
 ВСЬОГО:   5 474 472, 2 тис.грн., в т.ч. 
 Державний бюджет- 5 210 193, 1 тис.грн. 
                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент соціального захисту населення, 

 68 шт.од., на утримання – 11507,5 тис.грн. 

37 управлінь соціального захисту 

населення, в т.ч.: у містах–12; 

 504 шт.од., обслуговує – 388946 

громадян; 

  у районах – 25;   909 шт.од., 

обслуговує – 622400 громадян. 

35 територіальних центри, в т.ч.:  

у містах – 10, у районах – 25. При 

територіальних центрах 

функціонують – 24 стаціонарних 
відділення, обслуговують 544 

підопічних 

11 будинків-інтернатів, в т.ч. : 

6-психоневрологічних, 3-геріатричних, 1-Центр 

соц..захисту пенсіонерів, 1-дитячий будинок-інтернат.  

1303- обслуг.персоналу, 1877-підопічних 

5 громадських організацій 

ветеранів та інвалідів (Прогама 

«Турбота») 

Державний бюджет – 818 393, 1 тис.грн., в т.ч.: Субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам – 4 391, 8  млн.грн. 
Обласний бюджет – 264 279, 1 тис.грн. 

Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш 

вразливих категорій населення: 343 осіб, 687,7 тис.грн. 

Довічні державні стипендії: 9 осіб, 132,6 тис.грн. 

Щорічна грошова допомога до 5-го травня на  57397 особам, 80703,2 тис.грн. 

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненими з 
військової строкової служби:786 осіб, 1921,4  тис.грн 

1. Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної 

адаптації учасників АТО та забезпечення постраждалих учасників 
АТО санаторно-курортним лікуванням: 568 осіб – 6791,9 тис.грн..;  2. 

Компенсація підприємствам у межах сер.з/ти призовників  за період з 

2014-2015 рр 0,0;  3. Виплата соц..стипендій 794 осіб, 14191,7 тис.грн.  

Надання адресної допомоги особам, смерть яких пов/язана з участю на 

Майдані та особам, які отримали тілесні ушкодження: 118 осіб, 

 26114,5 тис.грн. 

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які 

загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та 

особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції:  

12 осіб,  5936,7 тис.грн. 

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи: 410 тис.осіб, 470675,9 тис.грн. 

Надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам: 59749 

особам,  211143,5 тис.грн. 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

соціальної допомоги на 629 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення 199 батькам-

вихователям і прийомним батькам з надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною: на суму 32,0  млн.грн. 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам:  

 1. на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерорстичній операції, а також інвалідам І-ІІ групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь в зазначеній операції, та 

портебують поліпшення житлових умов: 44,3 млн.грн. 

2.  на виплату грошової допомоги для отримання жилих приміщень 

внутрішньо переміщеним особам – 3,4 млн.грн. 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та 

допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу: 79031 сім’м та 23628 особам, на загальну суму 1662,3 

млн..грн. 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот: 

нараховано -182,6 тис.домогосподарств, 2625,9 млн..грн. 

Інші видатки на соціальний захист (надання 

депутатами облради матеріальної допомоги)- 

3901 особам, 38500,0  тис.грн 

Довічні стипендії героям війни та праці:   

16 осіб, 29,4  тис.грн. 

Видатки на поховання учасників бойових дій та 

інвалідів війни: 

219 померлих осіб, 778,5 тис.грн. 

Будинки-інтернати 147754,4 тис.грн.: в т.ч. 

 для малолітніх інвалідів- 173 дітей, 14291,5 

тис.грн.; Будинки-інтернати для престарілих 

та інвалідів- 1704 особи 133462,9 тис.грн. 

Обробка інформації з нарахування та виплати 

допомог і компенсацій: 3746,2  тис.грн. 

Фінансова підтримка громадських 

організацій: 1790,5 тис.грн. 

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, 

ремонт, техобслуговування автотранспорту та 

транспортне обслуговування: 

4830 особам, 1666,8 тис.грн. 

Виплата матеріальної допомоги:  

 - учасникам АТО та членам  сімей загиблих в 

АТО, учасникам  революції Гідності: 2396 

особам,   66692,8  тис.грн.,  

- 1561 особі  з інвалідністю – 3320,7  тис.грн. 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для надання 

при народжені дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок 

малюка» - 23,9 млн.грн. Отримали пакунок  4386 особи. 

Реабілітація дітей-осіб з інвалідністю: 6 осіб; 94,0 тис.грн. 


