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I. ПАСПОРТ  

Комплексної програми соціального захисту населення 

 Полтавської області на 2021 – 2025 роки 

 

1 Ініціатор розроблення програми Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення проєкту програми 

Указ Президента України від 

18.03.2015 №150 «Про додаткові 

заходи щодо соціального захисту 

учасників антитерористичної 

операції», Указ Президента 

України від 03.12.2019 № 875«Про 

підвищення ефективності заходів 

у сфері прав осіб з інвалідністю», 

Указ Президента України від 

03.12.2015 № 678 «Про 

активізацію роботи щодо 

забезпечення прав людей з 

інвалідністю», Закон України 

«Про соціальні послуги», Закон 

України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і 

чоловіків», Закон України «Про 

протидію торгівлі людьми», Закон 

України «Про запобігання та 

протидію домашньому 

насильству». 

3 Розробник та співрозробники 

програми 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального 

господарства 

облдержадміністрації, служба у 

справах дітей 

облдержадміністрації 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури 

облдержадміністрації, Служба у 

справах дітей 



облдержадміністрації 

5 Номер і назва операційної цілі 

Стратегії розвитку Полтавської 

області на 2021 – 2027 роки, 

якій відповідає програма 

1.2. Універсальна система 

соціального захисту населення та 

безпечні умови життя 

3.1. Формування єдиного 

простору високого рівня життя 

6 Термін реалізації програми 2021 – 2025 роки 

7 Етапи виконання програми 2021 – 2025 роки 

8 Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання  

Обласний, бюджети сільських, 

селищних та міських рад 

9 Очікуваний обсяг фінансування 

Програми, всього  
2 915 116,4 тис. грн 

 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

у тому числі за рахунок коштів:      

державного бюджету; 

обласного бюджету; 

районного, міського, селищного 

(сільського) бюджету; 

інших джерел фінансування 

 

2 400 000,00 тис. грн. 

436 616,400 тис. грн. 

78 500,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Загальні положення 

 

Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області 

на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) розроблена, керуючись статтею 43, 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про державні цільові програми», постановою Кабінету Міністрів України від 

12.03.2000 р. № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання 

регіональної програми і проекту інформатизації», Указом Президента України 

від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту 

учасників антитерористичної операції», Указом Президента України від 

03.12.2019 № 875 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з 

інвалідністю», Указ Президента України від 03.12.2015 № 678 «Про активізацію 

роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», Законом України «Про 

соціальні послуги», Законом України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», Законом України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», Законом України «Про протидію торгівлі 

людьми». 

Програма спрямована на забезпечення комплексного підходу до надання 

соціальної підтримки особам з інвалідністю, учасникам бойових дій з числа 

учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил (далі – 

АТО/ООС), членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО/ООС, ветеранам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

сім’ям/особам, які опинились в складних життєвих обставинах та сім’ям, які 

потребують соціальної уваги та підтримки, іншим пільговим категоріям 

населення. 

 

III. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма 

Реалізація обласної Комплексної програми соціального захисту і 

соціального забезпечення населення області на 2013 – 2020 роки дала позитивні 

результати, напрацьовано нові механізми підтримки пільгових категорій 

населення. Проте, існує багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким 

соціально-економічним рівнем життя населення. Так, за результатами 

соціологічного дослідження у 2018 році за такими стандартами, як сукупний 

рівень народжуваності, рівень старіння населення, частка населення за межею 

бідності тощо визначено, що якість життя населення України є нижчою від 

стандартів якості життя розвинених країн світу. Україна займає середні позиції 

у Індексі соціального розвитку.  

В області на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

осіб, які мають право на пільги, перебуває 391,6 тис. пільгових категорій 

населення, з них станом на 01.11.2020 – 73,6 тис. осіб з інвалідністю (на 

01.01.2020 – 75,3 тис. осіб; на 01.01.2019 – 77,8 тис. осіб; на 01.01.2018 –  

84,1 тис. осіб; на 01.01.2017 – 80,1 тис. осіб) та станом на 01.11.2020 – 19,2 тис. 

осіб, постраждалих внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (на 

01.01.2020 – 19,8 тис. осіб; на 01.01.2019 – 20,7 тис. осіб; на 01.01.2018 –  

21,3 тис. осіб; на 01.01.2017 – 21,8 тис. осіб). 



Сьомий рік поспіль одним із пріоритетних напрямків є забезпечення 

соціального захисту учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та 

членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС.  

Станом на 01.11.2020 в області проживає 18117 учасників бойових дій, з 

них з числа учасників АТО/ООС – 13109 осіб; 6151 – особа з інвалідністю 

внаслідок війни, в тому числі 673 – з числа учасників АТО/ООС та 6458 членів 

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, в тому числі 385 членів сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС. 

Соціальна підтримка пільгових категорій населення здійснюється за 

різними напрямками, зокрема: 

забезпечення виконання державних програм соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи, членів сімей загиблих ветеранів війни, інших пільгових категорій 

населення; 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих пільгових 

категорій громадян; 

надання грошової допомоги та пільг окремим категоріям громадян; 

соціальне забезпечення ветеранів війни; 

соціально-медичне забезпечення громадян, які постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей; 

соціальне супроводження осіб з інвалідністю та одиноких громадян 

похилого віку; 

виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових 

категорій громадян; 

фінансова підтримка організаційної діяльності обласних громадських 

організацій, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю, ветеранів. 

забезпечення проведення у територіальних громадах соціальної роботи, 

надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки особам/ 

сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у 

складних життєвих обставинах, організація навчальних заходів з питань 

соціальної роботи, надання соціальних послуг. 

Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає 

актуальний стан суспільства і є фактором формування демографічного 

потенціалу. Від сім’ї залежить виховання наступних поколінь, що є 

передумовою розвитку та процвітання держави. 

В області сформувалася структура населення, для якої характерна висока 

питома вага осіб старшого віку і низька – молодшого. На 1 січня 2020 року 

чисельність осіб у віці 0–15 років становила 14,0% загальної чисельності 

постійного населення, у віці 60 років і старшому – 43,0%, у віці 16–59 років –

43%.   

Зазнає серйозної трансформації і виховний потенціал родини. Прояви 

насильницького характеру у приватних стосунках, домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі негативно позначаються на процесі виховання 

підростаючого покоління. Відповідно до Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» міжнародних стандартів в умовах 

децентралізації спільно з органами владних повноважень в області розпочато 

розбудову системи запобігання та протидії домашньому насильству і 



насильству за ознакою статі та запровадження комплексних дій та заходів, 

спрямованих на зменшення масштабу цієї проблеми. Діяльність націлена на 

досягнення конкретних результатів, що передбачають здійснення системи 

комплексних заходів надання довгострокової допомоги сім’ям з метою 

збереження родини, відновлення ненасильницьких сімейних відносин, захисту 

прав і інтересів усіх її членів, а особливо дітей.  

Програма, спрямована на: 

підтримку сім’ї, пропаганду залучення чоловіків до виховання дітей, 

створення умов для поєднання жінками та чоловіками сімейних та професійних 

обов’язків як передумови гендерної рівності;  

підвищення рівня культури населення (жінок та чоловіків) у питаннях 

збереження здоров’я та планування сім’ї, сімейних стосунків;  

запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

торгівлі людьми;  

здійснення дій з забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і 

жінок в усіх сферах життєдіяльності суспільства.  

Виконання заходів сприятиме створенню умов для повноцінного і 

самодостатнього функціонування сім’ї, виховання дітей, формування ґендерної 

культури, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей. 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2021 –                 

2025 років. 

IV. Мета програми 

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня 

соціального захисту жителів області, незалежно від їх віку, статі та з 

урахуванням соціального статусу. 

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі 

соціального захисту необхідно забезпечити налагодження ефективного 

функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної 

соціальної допомоги, забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з 

інвалідністю, створення необхідних умов інтеграції їх у суспільне життя, 

посилення соціального захисту учасників бойових дій з числа учасників 

АТО/ООС, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, 

ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інших пільгових 

категорій населення.  

Необхідно забезпечити вирішення питань організаційно-інформаційного, 

матеріального та соціально-побутового забезпечення окремих пільгових 

категорій населення, а саме:   

підвищення ефективності використання та адресності спрямування 

фінансових ресурсів, які залучаються для забезпечення соціального захисту 

осіб з інвалідністю, учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та 

членів їх сімей, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

інших пільгових категорій населення; 

покращення соціального становища осіб з інвалідністю, учасників бойових 

дій з числа учасників АТО/ООС, інших пільгових категорій населення; 

створення умов для розширення соціальних гарантій; 



забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та її членів, 

найповнішої реалізації сім’єю своїх функцій, підвищення ролі сім’ї як основи 

суспільства; 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах 

життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності; 

забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до соціальних 

послуг особам, які їх потребують. 

Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих на 

обласному рівні дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднаних територіальних громад, територіальних 

підрозділів відповідних державних служб. 

Реалізація Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських 

принципів: відкритості, рівності можливостей, реалістичності, дієвому та 

відповідальному підході до її виконання, що дасть змогу досягнути мети та 

забезпечить: 

спільну та скоординовану діяльність органів виконавчої влади з 

інститутами громадянського суспільства; 

застосування кращих досягнень практики формування та реалізації 

політики у соціальній сфері. 

Програма розроблена з урахуванням особливостей розвитку сфери 

соціального захисту населення регіону, сформованих традицій, тенденцій 

розвитку та принципу програмно-цільового забезпечення фінансування галузі. 

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-

аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних 

заходів із застосуванням гендерного підходу. 

Програма не підлягає процедурі стратегічної екологічної оцінки, оскільки, 

відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», не 

підпадає під сферу його дії. 

Програму передбачається виконати протягом 2021 – 2025 років. 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у Напрямах 

діяльності та заходах Комплексної програми соціального захисту населення 

Полтавської області на 2021 – 2025 роки. 

 

 

 

 

 

 



V. Напрями діяльності та заходи Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області 

 на 2021 – 2025 роки 

 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності  
Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн 

Всього у тому числі, за роками 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Організаційно-правове забезпечення Програми 

1.1. Організаційно-правове 

забезпечення   

1.1.1. Забезпечити виконання 

державних програм соціального 

захисту осіб з інвалідністю,  

учасників бойових дій, ветеранів 

війни, учасників ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, членів 

сімей загиблих ветеранів війни, 

інших пільгових категорій населення 

 

2021 – 2025 Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Державний, 

обласний 

бюджети, 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

фінансува-

ння 

     

1.1.2. Забезпечити  надання 

додаткових соціальних гарантій 

вразливим категоріям населення за 

напрямками Програми шляхом 

реалізації місцевих Комплексних 

програм соціального захисту 

населення 

2021 – 2025 Райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

1.1.3. Здійснити заходи щодо 

забезпечення реалізації в області 

законодавства у сфері сімейної 

політики, запобігання та протидії 

домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, 

протидії торгівлі людьми 

2021 – 2025 Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації,  

Полтавський обласний 

центр соціальних 

служб, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради  

Обласний 

бюджет,  

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

1.1.4. Забезпечити застосування 

гендерного підходу до процесів 

планування та формування місцевих 

бюджетів, залучення до цього 

процесу місцевих громадський 

організацій, в т.ч. громадських 

організацій осіб з інвалідністю. 

 

2021 – 2025 Райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

 

Разом за розділом 1. Організаційно-правове забезпечення Програми, у тому числі: 
В межах фінансування 

Державний 

бюджет 
      

Обласний 

бюджет 
      

Бюджети 

сільських, 
      



селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

2. Соціальний захист осіб, які захищали незалежність, суверенітет,  територіальну цілісність України та інтереси держави у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників та Захисниць України 

2.1. Соціальне супроводження 

членів сімей загиблих 

(померлих) учасників 

АТО/ООС, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни І-ІІ групи, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, 

які втратили функціональні 

можливості нижніх кінцівок, 

користуються кріслами 

колісними, з числа осіб, які 

брали участь в АТО/ООС 

2.1.1. Забезпечити соціальне 

супроводження членів сімей 

загиблих (померлих) учасників 

АТО/ООС, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни І-ІІ групи, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, які 

втратили функціональні можливості 

нижніх кінцівок, користуються 

кріслами колісними, з числа осіб, які 

брали участь в АТО/ООС 

2021 – 2025 Полтавський обласний 

центр соціальних 

служб,  

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет,  

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

2.2. Організація санаторно-

курортного оздоровлення 

окремих категорій громадян 

Забезпечити санаторно-курортним 

оздоровленням в санаторно-

курортних закладах, розташованих 

на території Полтавської області: 

2021-2025 Полтавський обласний 

центр соціальних 

служб, 

Департаменти 

соціального захисту 

населення, фінансів  

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет, 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

15717,5 3000,0 

 

2500,0 3263,5 3403,8 3550,2 

2.2.1. членів сімей загиблих 

(померлих) ) ветеранів війни, з числа 

учасників АТО/ООС та Захисників і 

Захисниць України,  членів сімей 

загиблих учасників бойових дій на 

території інших держав, членів сімей 

осіб, які перебувають у полоні або 

пропали безвісти в районі 

проведення АТО/ООС, та осіб, які 

загинули або померли внаслідок 

поранень, каліцтва, контузій чи 

інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час участі у Революції 

Гідності; 

2.2.2. осіб з інвалідністю внаслідок 

війни, з числа учасників АТО/ООС 

та осіб, які приймали  участь у 

заходах із забезпечення оборони 

України, у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти 

України; 

2.2.3.осіб з інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників бойових дій 

на території інших держав. 

2.2.4. осіб з інвалідністю загального 

захворювання, з дитинства, осіб з 

інвалідністю з ураженням органів 

слуху та зору. 

2022-2025 

Разом за розділом 2. Соціальний захист осіб, які захищали незалежність, суверенітет,  територіальну цілісність України та інтереси держави у 

зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та 

Захисників та Захисниць України, у тому числі: 

 

15717,5 3000,0 

 

2500,0 3263,5 3403,8 3550,2 



 Обласний 

бюджет 

15717,5 3000,0 

 

2500,0 3263,5 3403,8 3550,2 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад  

В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві 

бюджети 

3. Соціальне супроводження громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей 

3.1. Соціальне супроводження 

громадян, які постраждали  

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та членів їх сімей 

3.1.1. Забезпечити соціальне 

супроводження учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС I категорії з 

числа осіб з інвалідністю 1 гр., 

пов’язаної з наслідками аварії на 

ЧАЕС, та сімей, у складі яких є діти з 

інвалідністю, інвалідність, яких 

пов'язана з наслідками 

Чорнобильської катастрофи 

 

2021 – 2025 

 

Райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

3.1.2. Забезпечити безоплатним 

зубопротезуванням та безоплатними 

ліками за рецептами лікарів 

громадян, які постраждали  

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, в тому числі хронічно 

хворих громадян, які потребують 

постійного прийому ліків 

 

2021 – 2025 Департамент  

соціального захисту 

населення   

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 
22780,4 4189,0 4324,0 4557,0 4753,0 4957,4 

3.1.3. Забезпечити санаторно-

курортним лікуванням громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до 1 категорії, в 

санаторно-курортних закладах, 

розташованих на території 

Полтавської області 

2021 – 2025 Департамент  

соціального захисту 

населення   

облдержадміністрації 

 

Обласний 

бюджет 
11383,6 1266,0 2400,0 2465,0 2571,0 2681,6 

Райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

Разом за розділом 3. Соціальне супроводження громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей, у тому числі: 

 

34164,0 5455,0 6724,0 7022,0 7324,0 7639,0 

 Обласний 

бюджет 

 

34164,0 5455,0 6724,0 7022,0 7324,0 7639,0 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві 

бюджети 



4. Соціальне супроводження осіб з інвалідністю та одиноких громадян похилого віку 

4.1. Забезпечення соціальними 

послугами осіб з інвалідністю та 

громадян похилого віку 

4.1.1. Забезпечити надання 

соціальних послуг громадянам 

похилого віку та особам з 

інвалідністю через територіальні 

центри соціального обслуговування, 

центри надання соціальних послуг 

2021 – 2025 Департамент 

соціального захисту 

населення  

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

4.1.2. Забезпечити надання технічних 

засобів реабілітації та засобів 

догляду за особами, які потребують 

сторонньої допомоги в тимчасове 

користування особам з інвалідністю 

та особам похилого віку через 

пункти тимчасового забезпечення 

технічними засобами реабілітації 

територіальних центрів соціального 

обслуговування, центрів надання 

соціальних послуг 

 

2021 – 2025 Департамент 

соціального захисту 

населення  

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

4.1.3. Укомплектування 

спецавтомобілів «соціального таксі» 

автономними мобільними сходовими 

підйомниками на гусеничному ходу 

для багатоповерхових будинків, не 

обладнаних ліфтами 

2021 – 2025 Райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

4.2. Організація оздоровлення 

вихованців Зіньківського та 

Новосанжарського дитячих 

будинків-інтернатів 

4.2.1. Провести оздоровлення 

вихованців Зіньківського та 

Новосанжарського дитячих 

будинків-інтернатів у дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку 

2021 – 2025 Департамент 

соціального захисту 

населення  

облдержадміністрації 

спільно з інтернатними 

установами 

Обласний 

бюджет 
1456,7 262,5 300,0 285,6 297,9 310,7 

4.3. Розвиток надання соціальної 

послуги денного догляду для 

дітей з інвалідністю на базі 

дитячих будинків-інтернатів 

системи соціального захисту 

населення 

4.3.1. Створити умови для 

проведення реабілітаційного процесу 

у відділеннях денного догляду 

Зіньківського ім. О.В .Синяговського 

та Новосанжарського дитячих 

будинків-інтернатів 

2021 – 2025 Департамент  

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 
В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

 

Разом за розділом 4. Соціальне супроводження осіб з інвалідністю, у тому числі: 

 

1456,7 262,5 300,0 285,6 297,9 310,7 

  

Обласний 

бюджет 

 

1456,7 262,5 300,0 285,6 297,9 310,7 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад  

В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві 

бюджети 



5. Надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям громадян 
5.1. Надання грошової допомоги та 

пільг окремим категоріям 

громадян 

Забезпечити надання: 

5.1.1. Одноразової грошової 

допомоги, згідно звернень громадян, 

за рішенням Комісії з розгляду 

питань з надання матеріальної 

допомоги населенню з обласного 

бюджету 

 

2021 – 2025 
 

Департаменти  

соціального захисту 

населення та фінансів 

облдержадміністрації, 

Центр по нарахуванню 

та здійсненню 

соціальних виплат у 

Полтавській області 

Обласний 

бюджет 
210629,3 30955,0 81057,0 31498,6 32853,0 34265,7 

5.1.2. Матеріальної допомоги на 

придбання санаторно-курортної 

путівки особі, супроводжуючій 

постраждалого внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС 1 категорії, 

якому встановлено інвалідність 1 

групи, пов’язану з Чорнобильською 

катастрофою та якому за висновком 

лікувально-профілактичного закладу 

необхідна постійна стороння 

допомога 

5.1.3.Одноразової грошової 

допомоги членам сімей медичних та 

інших працівників закладів охорони 

здоров’я, які загинули (померли) від 

гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, що 

пов’язано з виконанням робіт з 

ліквідації такої хвороби 

5.1.4. Щорічної разової грошової 

допомоги, згідно встановлених 

статусів 

5.1.5. Щомісячної допомоги на дітей 

зі складу сімей, зазначених у статті 

101 Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захистуˮ 

5.1.6. Щоквартальної грошової 

допомоги членам сімей осіб, які 

перебувають у полоні або пропали 

безвісти в районі проведення 

АТО/ООС 

5.1.7. Додаткової матеріальної 

допомоги на оздоровлення окремим 

пільговим категоріям громадян 

5.2. Фінансова підтримка  

організаційної діяльності 

громадських організацій 

ветеранів та осіб з інвалідністю 

5.2.1. Здійснювати фінансову 

підтримку організаційної діяльності 

обласних громадських організацій, 

які опікуються проблемами осіб з 

інвалідністю, ветеранів 

2021 – 2025 Департамент  

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

6534,0 1176,6 1350,0 1280,0 1335,0 1392,4 

5.3.  Виплата компенсації за проїзд 

автомобільним транспортом 

пільгових категорій громадян 

5.3.1. Забезпечити виплату 

компенсації за проїзд автомобільним 

транспортом пільгових категорій 

громадян на міжміських і 

міжобласних автобусних маршрутах 

2021 – 2025 Управління 

інфраструктури та 

цифрової 

трансформації 

облдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет 

14500,0 3000,0 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0 



загального користування 

(протяжність перевищує 50 км) 
 
 

Департаменти фінансів 

та соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

Разом за розділом 5. Надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям громадян: 231663,3 35131,6 84907,0 35778,6 37188,0 38658,1 

 Обласний 

бюджет 

 
231663,3 35131,6 84907,0 35778,6 37188,0 38658,1 

6. Виплати медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я 
6.1 Надання одноразової грошової 

допомоги медичним та іншим 

працівникам комунальних 

закладів охорони здоров’я, які 

захворіли на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2 

6.1.1 Забезпечити виплату 

одноразової грошової допомоги 

медичним та іншим працівникам 

комунальних  закладів охорони 

здоров’я, які захворіли на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом  

SARS-CoV-2 

2021-2022 Департаменти охорони 

здоров’я та соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

Центр по нарахуванню 

та здійсненню 

соціальних виплат у 

Полтавській області 

Обласний 

бюджет 
23650,0 19650,0 4000,0    

Разом за розділом 6. Виплати  медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я Обласний 

бюджет 

 

23650,0 19650,0 4000,0    

7. Забезпечення житлом окремих пільгових категорій населення 
7.1 Забезпечення житлом 

учасників бойових дій та членів 

їх сімей 

7.1.1. Надання субвенцій з обласного 

бюджету на виконання місцевих 

програм забезпечення житлом 

учасників бойових дій та членів їх 

сімей в розмірі до 25% 

опосередкованої вартості 

спорудження житла та в межах 

нормативної площі, що надається 

громадянам 

2021 – 2025 Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

облдержадміністрації,  

Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет, 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

7.2 Забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб 

з їх числа 

7.2.1. Надання субвенцій з обласного 

бюджету на виконання місцевих 

програм забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх 

числа, що перебувають на  

соціальному квартирному обліку або 

на обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, в розмірі 

до 30% опосередкованої вартості 

спорудження житла, визначеного 

нормативно-правовими актами 

Мінрегіону, та в межах унормованої 

площі, що надається громадянам 

відповідно до вимог чинного 

законодавства 

2021 – 2025 Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

облдержадміністрації, 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

Полтавський обласний 

центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради  

Обласний 

бюджет, 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

7.3. Будівництва нового житла 

призначеного для тимчасового 

проживання внутрішньо 

переміщених осіб, необхідних 

Забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб котрі втратили 

житло та виїхали з районів бойових 

дій, враховуючи постанову Кабінету 

2022-2023 Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Державний 

бюджет,  

 

 

2 400 000,0 

 
 

 

 1 200 00

0,0 
 

 

1 200 00

0,0 
  



інженерних мереж та інфра-

структурних об’єктів. 

Міністрів України 

від 29 квітня 2022 р. № 495, якою 

затверджено Порядок викупу, 

будівництва  житла з метою передачі 

для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб. 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації,  

Органи місцевого 

самоврядування 

Обласний  

бюджет 

 

 

 

 Бюджети 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня. 

86 400,0 

 
 

 

 

78 500,0 

86 400,0 

 
 

 

 

78 500,0 

Разом за розділом 7. Забезпечення житлом окремих  пільгових категорій населення Державний, 

обласний  

бюджети, 

Бюджети 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня бюджет 

2564900,0  
1364900

,0 
1200000

,00 

  

8. Фінансовий контроль в галузі соціального захисту 

8.1. Розв’язання завдань 

внутрішнього аудиту та 

фінансового контролю в 

установах соціального захисту 

населення області 

8.1.1. Забезпечити діяльність 

Обласної комунальної установи 

внутрішнього аудиту та фінансового 

контролю в галузі соціального 

захисту з метою ефективного та 

цільового використання коштів в 

установах та закладах системи 

соціального захисту населення 

області 

2021 – 2025 Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

спільно з Обласною 

комунальною установою 

внутрішнього аудиту  та 

фінансового контролю в 

галузі соціального 

захисту Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 
10969,7 1993,6 2186,1 2168,7 2262,0 2359,3 

Разом за розділом  8.  Фінансовий контроль в галузі соціального захисту:  

 Обласний 

бюджет 
10969,7 1993,6 2186,1 2168,7 2262,0 2359,3 

9. Реалізація державної сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі 
9.1. Формування у свідомості людей 

розуміння важливості ролі сім’ї 

у житті суспільства, вихованні 

нового покоління, забезпеченні 

суспільної стабільності та 

прогресу 

9.1.1. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів спрямованих 

на підтримку сім’ї та 

відповідального батьківства, у тому 

числі з нагоди відзначення 

Міжнародного дня сім’ї, Дня матері,  

новорічних та різдвяних свят.  

Виготовлення посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної сім’ї. 

2021 – 2025 Департаменти 

соціального захисту 

населення,  освіти і 

науки, інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю, культури 

та туризму 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет 
1960,0 450,0 340,0 390,0 390,0 390,0 

 9.1.2. Забезпечення надання 

додаткових соціальних гарантій 

багатодітним сім’я,  сім’ям, в яких 

виховуються діти з інвалідністю та 

діти, інвалідність яких пов’язана з 

наслідками Чорнобильської 

катастрофи відповідно до пунктів 

2022-2025 Департаменти  

соціального захисту 

населення та фінансів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет, 

бюджети 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     



Програми 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1   територіальн

их громад 

9.2. Створення умов щодо захисту 

інтересів сімей і дітей, їх 

соціальна підтримка. Сприяння 

поширенню сімейних форм 

виховання дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, профілактика 

дитячої бездоглядності, 

безпритульності, запобігання 

правопорушенням 

 

9.2.1. Проведення освітньо-виховних 

заходів та акцій, інформаційних 

кампаній щодо захисту прав дітей, 

розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до Дня 

захисту дітей, Дня усиновлення, 

річниці Конвенції ООН про права 

дитини, Дня Святого Миколая та 

інших 

2021 – 2025 Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

Полтавський обласний 

центр соціальних служб, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет 
500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9.3. Запобігання проявам гендерно 

зумовленого та домашнього 

насильства 

9.3.1. Проведення комплексної, 

орієнтованої на різні групи 

населення інформаційно-

просвітницької та роз’яснювальної 

роботи щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі, в т.ч.: 

- проведення обласної акції  

«Домашнє насильство. 

Усвідомлення. Розуміння. 

Протидія»; 

- розробка, виготовлення та 

розповсюдження буклетів, плакатів, 

акцидентної продукції відповідної 

тематики; 

- розміщення в засобах масової 

інформації та в соціальних мережах  

відеопродукції відповідної тематики 

2021 – 2025 Департаменти 

соціального захисту 

населення, 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю, освіти і 

науки, служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

Головне управління 

Національної поліції в 

Полтавській області, 

Полтавський обласний 

центр соціальних служб, 

Регіональний центр  з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у Полтавській 

області, Комунальна 

установа «Обласний 

молодіжний центр» 

Полтавської обласної 

ради, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

 

Обласний 

бюджет 
392,0 78,0 80,0 78,0 78,0 78,0 

9.3.2. Проведення навчання та 

підвищення рівня професійної 

компетентності суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою 

статі, в тому числі спеціалістів, які 

впроваджують корекційні програми 

для кривдників, курсів, тренінгів, 

семінарів, «круглих столів» для осіб, 

постраждалих від домашнього 

насильства 

2021 ؘ– 2025 Департаменти 

соціального захисту 

населення,  освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Полтавський обласний 

центр соціальних служб, 

Головне управління 

Національної поліції в 

Полтавській області, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки та  

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

Обласний 

бюджет 
612,0 113,0 40,0 153,0 153,0 153,0 



місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

9.3.3. Сприяти створенню та 

функціонуванню спеціалізованих 

закладів підтримки та проживання 

для осіб, постраждалих від 

домашнього насильства та /або 

насильства за ознакою статі , в т.ч. 

притулків для постраждалих осіб, 

денних центрів, кризових кімнат, 

консультативних служб. 

Забезпечити висвітлення в ЗМІ 

інформації про діяльність 

спеціалізованих служб та установ 

для  постраждалих від домашнього 

насильства та /або насильства за 

ознакою статі. 

2022-2025 Департаменти  

соціального захисту 

населення,   

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

Полтавський обласний 

центр соціальних служб, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет, 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

  9.3.4. Забезпечити надання якісних 

соціальних послуг  особам, 

постраждалим від домашнього 

насильства та /або насильства за 

ознакою статі, на території 

відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, у тому числі 

шляхом соціального замовлення. 

2022-2025 Департаменти 

соціального захисту 

населення, охорони 

здоров’я, освіти і науки, 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

Полтавський обласний 

центр соціальних служб, 

райдержадміністрації, 

міські, сільські та 

селищні ради 

Обласний 

бюджет, 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіаль-

них громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

9.4. Надання соціальних послуг 

особам, які потребують 

соціальної уваги та підтримки 

9.4.1. Забезпечення фінансування 

комунальної установи «Полтавський 

обласний соціальний центр матері та 

дитини» 

2021 – 2025 Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 
9854,5 1782,9 2183,0 1880,8 1961,7 2046,1 

9.4.2. Забезпечення фінансування 

Полтавського обласного центру 

соціальних служб 

2021 – 2025 Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 
18255,7 3105,4 4573,6 3378,2 3523,5 3675,0 

Разом за розділом  9. Реалізація державної сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству 

за ознакою статі 

Обласний 

бюджет 
31574,2 5629,3 7316,6 5980,0 6206,2 6442,1 

10. Реалізація державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми 

10.1. Подолання ґендерних 

стереотипів щодо ролі чоловіків 

і жінок у сім’ї й суспільстві, 

попередження торгівлі людьми 

шляхом підвищення рівня 

обізнаності населення, 

превентивної роботи, зниження 

рівня вразливості населення 

10.1.1. Проведення інформаційно-

просвітницьких та культурологічних 

заходів з питань утвердження 

ґендерної рівності у суспільстві, 

формування нульової толерантності 

щодо гендерної дискримінації, в 

тому числі з нагоди: 

- Міжнародного дня прав жінок та 

миру; 

- Міжнародної щорічної акції " 

2021 – 2025 Департаменти 

соціального захисту 

населення,  

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю, освіти і 

науки, служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

Полтавський обласний 

Обласний 

бюджет 
681,0 96,0 117,0 156,0 156,0 156,0 



16 днів проти гендерно 

обумовленого насильства"; 

- протидії торгівлі людьми, в т.ч. з 

нагоди відзначення Всесвітнього дня 

боротьби з торгівлю людьми 

 (30 липня) та Європейського дня 

боротьби з торгівлею людьми  

(18 жовтня).  

Виготовлення та розміщення 

інформаційної продукції, 

спрямованої на поширення серед 

населення інформації щодо ризиків 

потрапляння в ситуацію торгівлі 

людьми 

центр зайнятості, 

Управління державної 

міграційної служби 

України у Полтавській 

області, Полтавський 

обласний центр 

соціальних служб, 

Головне управління 

Національної поліції в 

Полтавській області, 

Регіональний центр з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у Полтавській 

області, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

10.1.2. Проведення  навчальних 

семінарів-тренінгів для посадових 

осіб органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування з питань: 

- реалізації державної політики 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; 

- реалізації Національного плану дій 

з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», 

- встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми 

2021 – 2025 Департаменти 

соціального захисту 

населення, економічного 

розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій, 

агропромислового 

комплексу 

облдержадміністрації, 

Полтавський обласний 

центр соціальних служб, 

Полтавський обласний 

центр зайнятості, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки та  

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій, 

Комунальна установа 

«Обласний молодіжний 

центр», сільські, селищні 

та міські ради 

 

Обласний 

бюджет 
290,0 50,0 30,0 70,0 70,0 70,0 

10.1.3. Підготовка та оприлюднення 

щорічних статистично-аналітичних 

матеріалів щодо стану забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків в області, містах, селищах 

та селах (гендерних портретів/ 

профілів, інфографіки). Вивчення та 

розповсюдження кращих практик 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

2021 – 2025 Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

Департамент 

економічного розвитку, 

торгівлі та залучення 

інвестицій, Головне 

управління статистики у 

Полтавській області, 

райдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет 
50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



сільські, селищні та 

міські ради 

 

Разом за розділом 10. Реалізація державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії 

торгівлі людьми 

Обласний 

бюджет 1021,0 156,0 157,0 236,0 236,0 236,0 

11. Інформаційне забезпечення Програми 

11.1. Проведення інформаційно-

роз'яснювальної роботи 

11.1.1. Забезпечити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

населення, з метою підвищення рівня 

обізнаності та поінформованості 

пільгових категорій населення щодо 

реалізації державної політики у сфері 

соціального захисту та надання 

соціальних гарантій в рамках 

державних та місцевих програм 

2021 – 2025 Департаменти 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю та 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації,  

Полтавський обласний 

центр соціальних служб, 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет 
В межах 

бюджетних 

призначень 

     

Разом за розділом  11. Інформаційне забезпечення Програми: В межах бюджетних призначень 

 Обласний 

бюджет 
      

Разом за розділами  Програми, у тому числі: 2 915 116,4 71278,0 1 472 990,7 1 254 734,4 56 917,9 59195,4 

 Державний 

бюджет 2 400 000,0 - 1 200 000  1 200 000   

 Обласний 

бюджет 
436 616,4 71278,0 194 490,7 54734,4 56917,9 59195,4 

 Бюджет и 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня 

78 500,0  78 500,0    

 Районні 

бюджети, 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах бюджетних призначень, визначених рішенням про місцевий 

бюджет 



 
 

VI. Бюджет 

Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської 

області на 2021 – 2025 роки 
 тис. грн 

 
 

Очікувані джерела 

фінансування 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Частка у % 
від 

загального 

обсягу 

фінансу- 

вання 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

71278,0 1 472 990,7 1 254 734,4 56917,9 59195,4 100,0 

державний бюджет 
- 1 200 000,0 1 200 000,0 - - - 

обласний бюджет 71278,0 194 490,7 54734,4 56917,9 59195,4 100,0 

бюджети органів 

місцевого 

самоврядування 

- - - - - - 

бюджети сіл, селищ, 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

в межах бюджетних призначень, визначених рішенням про місцевий 

бюджет 

Інші джерела 
- - - - -  

 

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проєктів місцевих 

бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених 

головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання 

завдань і заходів Програми. 
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VII. Кількісні (статистичні) показники успішності Програми наведені у 

таблиці. 

Джерелами інформації можуть бути дані державної статистичної звітності, 

статистична, бухгалтерська та інша звітність органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, установ і організацій. 

 
Показники успішності 

Програми 

Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

Програми 

Одиниця 

виміру 

Прогнозні значення показників 

успішності станом на завершення 

бюджетного року 

Джерела 

інформації 

показників 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Чисельність членів 

сімей загиблих (померлих) 

ветеранів війни, з числа 

учасників АТО/ООС, 

членів сімей загиблих 

учасників бойових дій на 

території інших держав, 

членів сімей осіб, які 

перебувають у полоні або 

пропали безвісти в районі 

проведення АТО/ООС, та 

осіб, які загинули або 

померли внаслідок 

поранень, каліцтва, 

контузій чи інших 

ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час участі у 

Революції Гідності, 

забезпечених санаторно-

курорним лікуванням 

105 осіб 105 105 105 105 105 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

2. Кількість осіб з 

інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників 

АТО/ООС, забезпечених 

санаторно-курорним 

лікуванням 

110 осіб 110 110 110 110 110 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

3. Кількість осіб з 

інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників 

бойових дій на  території 

інших держав, 

забезпечених санаторно-

курорним лікуванням 

40 осіб 40 40 40 40 40 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

4. Кількість громадян, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, в тому числі 

хронічно хворих 

громадян, які 

потребують постійного 

прийому ліків, що 

забезпечені безоплатним 

зубопротезуванням та 

безоплатними ліками за 

рецептами лікарів 

2260 осіб 2260 2260 2260 2260 2260 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 
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5. Кількість громадян, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, віднесених 

до 1 категорії, 

забезпечених санаторно-

курортним лікуванням, в 

санаторно-курортних 

закладах, розташованих 

на території Полтавської 

області 

275 осіб 275 275 275 275 275 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

6. Кількість осіб, які 

отримали одноразову 

грошову допомогу за 

рішенням Комісії з 

розгляду питань з 

надання матеріальної 

допомоги населенню з 

обласного бюджету 

3000 осіб 3000 3000 3000 3000 3000 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

7. Кількість осіб, які 

отримали щорічну 

разову грошову 

допомогу, згідно 

встановлених статусів 

3050 осіб 3050 3050 3050 3050 3050 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 
8. Кількість сімей з 

дітьми загиблих 

(померлих) учасників 

АТО/ООС, які отримали 

щомісячну допомогу 

97 осіб 97 97 97 97 97 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 
9. Кількість обласних 

громадських організацій, 

які опікуються 

проблемами осіб з 

інвалідністю, ветеранів 

погоджених на 

фінансову  підтримку 

організаційної діяльності  

12 осіб 12 12 12 12 12 Узагальнений 

звіт за 

результатами 

реалізованих 

проєктів 

 

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Організаційний супровід та координацію діяльності щодо виконання 

Програми здійснює Департамент соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації.  

Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною державною 

адміністрацією та постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення. 

Головні розпорядники бюджетних коштів (виконавці Програми) 

забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів в 

установленому порядку протягом усього строку реалізації Програми в межах 

визначених бюджетних призначень. Крім того, в межах повноважень здійснюють 

оцінку реалізації проектів, погоджених на фінансування з обласного бюджету, що 

передбачає заходи з моніторингу, аналізу та підготовки звіту за результатами 

реалізації проєкту(ів). 
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Виконавці Програми про її хід виконання інформують Департамент 

соціального захисту населення облдержадміністрації щороку до 01 січня та до  

01 липня. 

Департамент соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації: 

подає щорічно до 20 січня наступного за звітним роком Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації 

інформацію про виконання Програми та пояснювальну записку; 

здійснює моніторинг та надання узагальненої звітності про хід реалізації 

Програми керівництву облдержадміністрації та постійній комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення щороку до 20 січня та  

до 20 липня; 

проводить обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях 

постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення, розширених засіданнях колегії обласної державної адміністрації, 

засіданнях Громадської ради при облдержадміністрації; 

залучає засоби масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації 

Програми. 

 

 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення  

Полтавської обласної 

державної адміністрації  Л. КОРНІЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


