
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до Комплексної 

програми соціального захисту населення Полтавської області 

на 2021 – 2025 роки» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної військової адміністрації. Проєкт рішення не є 

нормативно-правовим актом. Порядки, що діють в рамках Програми є 

нормативно-правовими актами. 

Мета: підвищення рівня соціального захисту пільгових категорій 

населення.  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено за ініціативою Департаменту соціального 

захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту 

населення Полтавської області на 2021-2025 роки (далі – Програма) зумовлено 

необхідністю раціонального та ефективного використання коштів обласного 

бюджету, надання додаткових соціальних гарантій, визначених заходами 

Програми, в повному обсязі. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається внесення наступних змін до 

Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 

2021-2025 роки: 

 уточнення обсягів фінансування напрямків Програми на 2022 та 2023 рік 

з урахуванням потреби; 

до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для 

надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та іншим категоріям громадян в частині: 

- надання одноразової грошової допомоги особам, житлові будинки 

(квартири) яких зруйновано (пошкоджено) внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації, у розмірі, що не перевищує 50 відсотків від орієнтовної 

вартості збитків; 

- разової грошової допомоги сім’ям внутрішньо переміщених осіб, у складі 

яких є діти з інвалідністю; 

- збільшення розмірів одноразової грошової допомоги громадянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, до 10 тис. грн, одноразової 

грошової допомоги дітям та особам, які мають онкологічні захворювання і 

потребують довготривалого та дороговартісного лікування до 100 тис. грн. та 
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до 20 тис. грн відповідно, щорічної разової грошової допомоги згідно 

встановлених статусів до 4 тис. грн. 

 

4. Правові аспекти: 

 

- Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про 

введення воєнного стану в Україні” 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р «Про 

затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з 

інвалідністю на період до 2025 року». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Фінансування напрямків Програми згідно запропонованих змін 

пропонується проводити в межах виділених обсягів фінансування за 

відповідними напрямами. 

Всього на реалізацію Програми на 2021 – 2025 роки планується 

спрямувати 3 026 462,9 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів державного 

бюджету - 2 400 000,0 тис. грн; обласного бюджету – 547 962,9 тис. грн.; 

районних, міських, селищних (сільських) бюджетів - 78 500,0 тис. грн.  

Обсяг фінансування з обласного бюджету на 2022 рік складає – 220 

101,4 тис грн., на 2023 рік – 140 470,2 тис. грн.  

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні обласного 

бюджету на відповідний бюджетний період.  

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 
 

Проєкт рішення погоджено без зауважень з Департаментом економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій та Департаментом фінансів обласної 

військової адміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення опрацьовано та погоджено з Громадською радою при 

облдержадміністрації та для ознайомлення 21 листопада 2022 року 

оприлюднено на сайті Департаменту соціального захисту населення 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

 

8. Запобігання корупції 

 

Проєкт рішення не містить ризиків вчинення корупційних діянь та 

правопорушень, пов’язаних з корупцією. 
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9. Прогноз результатів 

 

Прийняття проєкту рішення «Про внесення змін та доповнень до 

Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 

2021 – 2025 роки» забезпечить підвищення рівня соціального захисту окремих 

пільгових категорій населення області та сприятиме ефективному 

використанню коштів обласного бюджету, які спрямовуються на реалізацію 

заходів Програми. 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту 

населення Полтавської обласної  

військової адміністрації                                           Людмила КОРНІЄНКО 

 


