
 
 

Додаток 1 

до рішення пленарного засідання 

другої сесії обласної ради 

восьмого 

скликання 

                  №  

 

 

Зміни та доповнення до Комплексної програми соціального захисту населення 

Полтавської області на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням пленарного 

засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання 

від 29 грудня 2020 року № 38 (зі змінами) 
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1) У Паспорті Комплексної програми соціального захисту населення 

Полтавської області на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) позицію 9 викласти 

в такій редакції: 

 

 

9 Очікуваний обсяг 

фінансування Програми, 

всього  

3029262,9 тис. грн. 

 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

у тому числі за рахунок 

коштів:      

державного бюджету; 

обласного бюджету; 

районного, міського, 

селищного (сільського) 

бюджету; 

інших джерел фінансування 

 

 

2 400 000,0 тис. грн. 

550762,9 тис. грн. 

 

78 500,0 тис. грн. 
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2) у розділу V „Напрями діяльності та заходи Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області  

на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 

грудня 2020 року № 38ˮ (зі змінами): 

- позицію 2.2 напряму 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 Україниˮ викласти в такій редакції: 

 

№ 

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 

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 

обласної військової 

(обласної державної) 

адміністрації; 

районні військові 

(районні державні) 

адміністрації, сільські, 

селищні та міські ради 

Обласний 

бюджет, 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

17454,0 3000,0 
 

2500,0 5000,0 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         
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- позицію „Разом за розділом 2ˮ викласти в такій редакції:   

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн 

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

Разом за розділом 2. Соціальне супроводження учасників бойових дій – учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 

ветеранів війни – учасників АТО/ООС, у тому числі: 

17454,0 3000,0 
 

2500,0 5000,0 3403,8 3550,2 

 Обласний 

бюджет 

17454,0 3000,0 
 

2500,0 5000,0 3403,8 3550,2 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві 

бюджети 

 

пункти 3.1.2 та 3.1.3 позиції 3.1 напряму 3 „Соціальне супроводження громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімейˮ викласти в такій редакції: 

 

№ 

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 

3.1. Соціальне супроводження 

громадян, які постраждали  

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та членів їх сімей 

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 обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації; 

 

Обласний 

бюджет 
23844,6 4189,0 4324,0 5621,2 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 обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації 

 

Обласний 

бюджет 
12118,6 1266,0 2400,0 3200,0 2571,0 2681,6 

Районні військові 

(районні державні 

адміністрації), сільські, 

селищні та міські ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 
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бюджети 

позицію „Разом за розділом 3ˮ викласти в такій редакції:   

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн 

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

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

 
35963,2 5455,0 6724,0 8821,2 7324,0 7639,0 

 Обласний 

бюджет 

 

35963,2 5455,0 6724,0 8821,2 7324,0 7639,0 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіаль-

них громад 

В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві 

бюджети 

 

пункт 4.2.1 позиції 4.2 напряму 4 „Соціальне супроводження осіб з інвалідністю та одиноких громадян похилого вікуˮ 

викласти в такій редакції: 

№ 

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 

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 обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації спільно з 

інтернатними 

установами 

Обласний 

бюджет 
1471,1 262,5 300,0 300,0 297,9 310,7 

позицію „Разом за розділом 4ˮ викласти в такій редакції: 
 

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн 

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

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

 
1471,1 262,5 300,0 300,0 297,9 310,7 

 Обласний 

бюджет 
1471,1 262,5 300,0 300,0 297,9 310,7 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіальн

их громад 

В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві 

бюджети 
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позиції 5.1, 5.2 та 5.3 напряму 5 „Надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям 

громадянˮ викласти в такій редакції: 
 

№ 

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 

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 обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації та 

фінансів обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації, Центр 

по нарахуванню та 

здійсненню 

соціальних виплат у 

Полтавській області 

Обласний 

бюджет 
280187,7 

 

30955,0 81057,0 101057,0 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 
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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 обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 
7161,7 1176,6 1502,7 1755,0 1335,0 1392,4 

5.3.  Виплата компенсації за проїзд 

автомобільним транспортом 

пільгових категорій громадян 

5.3.1. Забезпечити виплату 

додаткової компенсації  вартості 

проїзду автомобільним транспортом 

на міжміських та міжобласних 

автобусних маршрутах загального 

користування окремим категоріям 

громадян за рахунок коштів 

обласного бюджету 

2021 – 2025 Управління 

інфраструктури та 

цифрової 

трансформації 

обласної військової 

(обласної державної) 

адміністрації; 

Департаменти 

фінансів та 

соціального захисту 

населення обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 
14000,0 3000,0 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 

 

- позицію „Разом за розділом 5ˮ викласти в такій редакції: 

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн 

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

Разом за розділом 5. Надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям громадян: 301349,4 35131,6 85059,7 105312,0 37188,0 38658,1 
 Обласний 

бюджет 

 
301349,4 35131,6 85059,7 105312,0 37188,0 38658,1 

 

позицію 6.1 напряму 6 „Виплати медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’яˮ викласти в 

такій редакції: 

№ 

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 

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 обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації, 

Центр по нарахуванню 

та здійсненню 

соціальних виплат у 

Полтавській області 

Обласний 

бюджет 
24650,0 19650,0 4000,0 1000,0   
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- позицію „Разом за розділом 6ˮ викласти в такій редакції:   
 

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн 

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

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

бюджет 
24650,0 19650,0 4000,0 1000,0   

 

- напрям 7 „Забезпечення житлом окремих пільгових категорій населення, в тому числі для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осібˮ доповнити підпунктом 7.4 в такій редакції: 

№ 

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 

7.4. Забезпечення безкоштовним 

житлом ВПО, шляхом 

облаштування модульних 

містечок для тимчасового 

проживання ВПО, що дасть 

можливість розселити людей на 

період відновлення житла, яке 

постраждало через бойові дії. 

Підведення комунікацій до 

модулів: водо- та 

електропостачання, 

водовідведення, облаштування 

прилеглої території, 

встановлення дитячого 

майданчика та інше буде 
виконано з залученням коштів 

обласного бюджету. 

Створення належних умов для 

проживання внутрішньо 

переміщених осіб в умовах 

воєнного стану в Україні, 

пов’язаного з агресією 

російської федерації 

7.4.1. Забезпечення модульного 

містечка модульними конструкціями 

для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб, як 

гуманітарна допомога в рамках 

програми „Польська помічˮ 

2022 Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

обласної військової 

(обласної державної) 

адміністрації, 

комунальне 

підприємство 

„Обласний заклад з 

надання психіатричної 

допомоги Полтавської 

обласної радиˮ 

Інші джерела, 

не заборонені 

законодав-

ством 

(гуманітарна 

допомога) 

      

7.4.2. Капітальний ремонт 

благоустрою території комунальне 

підприємство „Обласний заклад з 

надання психіатричної допомоги 

Полтавської обласної радиˮ в м. 

Полтава, вул.Медична, 1 та 

встановлення МОДУЛЬНОГО 

МІСТЕЧКА для тимчасового 

розміщення внутрішньо 

переміщених (евакуйованих) осіб 

2022 Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

обласної військової 

(обласної державної) 

адміністрації, 

комунальне 

підприємство 

„Обласний заклад з 

надання психіатричної 

допомоги Полтавської 

обласної радиˮ 

Обласний  

бюджет 

 

18 000  18 000    

7.4.3. Реконструкція зовнішніх 

мереж електропостачання – 

збільшення потужності комунальне 

підприємство „Обласний заклад з 

надання психіатричної допомоги 

Полтавської обласної радиˮ в 

м.Полтава, вул.Медична, 1 для 

тимчасового приєднання 

електроустановок МОДУЛЬНОГО 

МІСТЕЧКА для розміщення 

внутрішньо переміщених 

(евакуйованих) осіб 

2022 Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

обласної військової 

(обласної державної) 

адміністрації, 

комунальне 

підприємство 

„Обласний заклад з 

надання психіатричної 

допомоги Полтавської 

обласної радиˮ 

Обласний  

бюджет 

 

7 000  7 000    
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- позицію „Разом за розділом 7ˮ викласти в такій редакції:   
 

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн 

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

Разом за розділом 7. Забезпечення житлом окремих  пільгових категорій населення, в тому числі для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб, у тому числі 2589900,0  
1389900

,0 
1200000

,0 
  

 Державний 

бюджет 2 400 000,0  
1 200 00

0,0 

1 200 00

0,0 
  

Обласний 

бюджет 111400,0  
111400,

0 
   

Бюджети 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня 

78500,0  78500,0  

  

 

- позицію 8.1 напряму 8 „Фінансовий контроль в галузі соціального захистуˮ викласти в такій редакції: 

 

№ 

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 

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 Полтавської 

обласної військової 

(обласної державної) 

адміністрації спільно з 

Обласною 

комунальною 

установою 

внутрішнього аудиту  

та фінансового 

контролю в галузі 

соціального захисту 

Полтавської обласної 

ради 

Обласний 

бюджет 
11028,0 1993,6 2186,1 2227,0 2262,0 2359,3 

- позицію „Разом за розділом 8ˮ викласти в такій редакції:   

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн 

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

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

бюджет 
11028,0 1993,6 2186,1 2227,0 2262,0 2359,3 



10 
 

позиції 9.1, 9.3, 9.4 напряму 9 „Реалізація державної сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству 

та/або насильству за ознакою статіˮ викласти в такій редакції: 
 

№ 

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 

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 

Полтавської обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації, 

райвійськадміністрації, 

(районні державні 

адміністрації) сільські, 

селищні та міські ради 

Обласний 

бюджет 
1910,0 450,0 340,0 340,0 390,0 390,0 

 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 

Програми 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1   

2022-2025 Департаменти  

соціального захисту 

населення та фінансів 

Полтавської обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації, 

райвійськадміністрації, 

(районні державні 

адміністрації), 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет, 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

територіаль-

них громад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

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. Протидіяˮ; 

- розробка, виготовлення та 

розповсюдження буклетів, плакатів, 

акцидентної продукції відповідної 

тематики; 

- розміщення в засобах масової 

інформації та в соціальних мережах  

2021 – 2025 Департаменти 

соціального захисту 

населення, 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю, освіти і 

науки, служба у 

справах дітей обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації, Головне 

управління 

Національної поліції в 

Полтавській області, 

Полтавський обласний 

Обласний 

бюджет 
394,0 78,0 80,0 80,0 78,0 78,0 
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відеопродукції відповідної тематики центр соціальних 

служб, Регіональний 

центр  з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги у 

Полтавській області, 

Комунальна установа 

«Обласний 

молодіжний центр» 

Полтавської обласної 

ради, 

райвійськадміністрації, 

(районні державні 

адміністрації), 

сільські, селищні та 

міські ради 

 

  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 столівˮ для осіб, 

постраждалих від домашнього 

насильства 

2021 ؘ– 2025 Департаменти 

соціального захисту 

населення,  освіти і 

науки обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації, 

Полтавський обласний 

центр соціальних 

служб, Головне 

управління 

Національної поліції в 

Полтавській області, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки 

та підвищення 
кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ і 

організацій, 

райвійськадміністрації, 

(районні державні 

адміністрації), 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет 
499,0 113,0 40,0 40,0 153,0 153,0 

  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. 

2022-2025 Департаменти  

соціального захисту 

населення,   

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

Обласний 

бюджет, 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 
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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. 

громадськістю 

обласної військової 

(обласної державної) 

адміністрації, 

Полтавський обласний 

центр соціальних 

служб, 

райвійськадміністрації, 

(районні державні 

адміністрації), 

сільські, селищні та 

міські ради 

територіаль-

них громад 

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 обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації, 

Полтавський обласний 

центр соціальних 

служб, 

райвійськадміністрації, 

(районні державні 

адміністрації), 

 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 

дитиниˮ 

2021 – 2025 Департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації, 

Обласний 

бюджет 
10891,7 1782,9 2641,0 2460,0 1961,7 2046,1 

9.4.2. Забезпечення фінансування 

Полтавського обласного центру 

соціальних служб 

2021 – 2025 Департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 
32310,5 3105,4 4573,6 17433,0 3523,5 3675,0 

- позицію „Разом за розділом 9ˮ викласти в такій редакції: 

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн 

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

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

за ознакою статі 

Обласний 

бюджет 
46505,2 5629,3 7774,6 20453,0 6206,2 6442,1 

пункти 10.1.1, 10.1.2 позиції 10.1 напряму 10 „Реалізація державної політики забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьмиˮ викласти в новій редакції: 
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№ 

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 

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          

„16 днів проти гендерно 

обумовленого насильстваˮ; 

- 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 

2021 – 2025 Департаменти 

соціального захисту 

населення,  

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю, освіти і 

науки, Служба у 

справах дітей обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації, 

Полтавський обласний 

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, 

райвійськадміністрації, 

(районні державні 

адміністрації), 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет 
625,0 96,0 117,0 100,0 156,0 156,0 

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, безпекаˮ, 

- встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми 

2021 – 2025 Департаменти 

соціального захисту 

населення, 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій, 

агропромислового 

комплексу обласної 

військової (обласної 

державної) 

адміністрації,, 

Полтавський обласний 

центр соціальних 

служб, Полтавський 

обласний центр 

Обласний 

бюджет 
267,0 50,0 30,0 47,0 70,0 70,0 
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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 

 

позицію „Разом за розділом 10ˮ викласти в такій редакції:   
 

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн 

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

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

торгівлі людьми 

Обласний 

бюджет 
942,0 156,0 157,0 157,0 236,0 236,0 

позицію „Разом за розділами Програмиˮ викласти в такій редакції: 
Разом за розділами  Програми, у тому числі: 3029262,9 71278,0 1498601,4 1343270,2 56 917,9 59195,4 

 Державний 

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

Обласний 

бюджет 
550762,9 71278,0 220101,4 143270,2 56917,9 59195,4 

Бюджети 

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 
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3) розділ VI Програми викласти в такій редакції: 

 

 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 

загально-

го обсягу 

фінансу- 

вання 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

71278,0 1498601,4 1343270,2 56917,9 59195,4 100,0 

державний бюджет 
- 1200000,0 1200000,0 - - - 

обласний бюджет 71278,0 220101,4  143270,2 56917,9 59195,4 100,0 

бюджети органів 

місцевого 

самоврядування 

- 78500,0 - - - - 

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. 

 

4) у тексті та додатках до Комплексної програми соціального захисту 

населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки назву „Департамент 

будівництва, містобудування і архітектури облдержадміністраціїˮ у всіх 

відмінках відповідно замінити на назву „Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства і енергетики 

обласної військової (обласної державної) адміністраціїˮ. 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту 

населення Полтавської обласної  

військової адміністрації                                                    Людмила КОРНІЄНКО 

 



 
 

Додаток 2 

до рішення пленарного засідання 

другої сесії обласної ради восьмого 

скликання 

                  №  

 

Зміни та доповнення 

 до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для 

надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян 

 
 

1. У Розділі II: 

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту: 

„особам, житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено) 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації.ˮ; 

 

пункт 4 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту: 

„сім’ям внутрішньо переміщених осіб, у складі яких є діти з інвалідністю;ˮ. 

 

2. В абзацах другому-третьому пункту 2 розділу ІІІ цифри та слова „5 тисяч 

гривеньˮ  замінити цифрами та словами „10 тисяч гривеньˮ. 

 

3. У пункті 2 розділу IV: 

в абзаці другому цифри та слова „4 тисяч гривеньˮ  замінити цифрами та 

словами „10 тисяч гривень;ˮ; 

в абзаці третьому цифри та слова „7 тисяч гривеньˮ  замінити цифрами та 

словами „15 тисяч гривень;ˮ; 

в абзаці четвертому цифри та слова „10 тисяч гривеньˮ  замінити цифрами 

та словами „20 тисяч гривень;ˮ; 

в абзаці п’ятому цифри та слова „30 тисяч гривеньˮ  замінити цифрами та 

словами „50 тисяч гривень;ˮ; 

в абзаці шостому цифри та слова „50 тисяч гривеньˮ  замінити цифрами та 

словами „100 тисяч гривень.ˮ. 

 

4. Доповнити Порядок розділом Х такого змісту:  
 

„Х. Виплата одноразової грошової допомоги особам,  

житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено) 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 

 
 

1. Для надання грошової допомоги районні військові адміністрації (районні 

державні) адміністрації (в містах Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, 

Горішні Плавні, Гадяч – виконавчі комітети міських рад) готують та 

направляють в установленому порядку до Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної адміністрації) подання про виплату допомоги. 



 
 

 У поданні зазначається сума орієнтовної вартості збитків по кожному 

домоволодінню, яке постраждало внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації. 

До подання додається наступний пакет документів: 

заява особи (одного з членів домоволодіння), житловий будинок (квартира) 

якої зруйновано (пошкоджено) внаслідок збройної агресії Російської Федерації; 

копія паспорта у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про 

місце реєстрації) або копія паспорта у формі пластикової картки 

типу ID-1 (лицьового та зворотного боку) разом з копією довідки 

про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру щодо 

реєстрації місця проживання; 

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової  

картки платника податків або, якщо особа через свої релігійні переконання 

відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки  

платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий  

орган, копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права 

здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; 

копія документу, що підтверджує право власності на житло; 

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства; 

інформація про номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника 

для виплати одноразової грошової допомоги. 

Районні військові державні адміністрації (районні військові адміністрації), 

виконавчі комітети міських рад забезпечують в повному об’ємі підготовку 

документів для виплати одноразової грошової допомоги, їх актуальність і 

достовірність, своєчасність направлення до Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної адміністрації). 
 

2. Допомога надається особам, житлові будинки (квартири) яких 

зруйновано (пошкоджено) внаслідок збройної агресії Російської Федерації,  

у розмірі, що не перевищує 50 відсотків від орієнтовної вартості збитків.ˮ. 

 

5. У пункті 2 розділу XV цифри та слова „3 тисячі гривеньˮ  замінити 

цифрами та словами „4 тисячі гривень.ˮ. 

 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту 

населення Полтавської обласної  

військової адміністрації                                                    Людмила КОРНІЄНКО 


