
 
 

 
                      Проєкт 

 

УКРАЇНА 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ 

 
Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту 

населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки 
 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43, пунктом 1 частини 1 статті 44 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» з метою підвищення рівня соціального захисту 
пільгових категорій населення,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести 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), що додаються на 9 аркушах (додаток 1). 

 
2. Внести 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, затвердженого 
рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 
грудня 2020 року № 38, (зі змінами), що додаються на 3 аркушах (додаток 2). 

 
3. Внести зміни та доповнення до Порядку виплати додаткової матеріальної 

допомоги на оздоровлення окремим пільговим категоріям громадян за рахунок 
коштів обласного бюджету, затвердженого рішенням пленарного засідання другої 
сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 38, (зі змінами), 
що додаються на 1 аркуші (додаток 3). 
 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на Департаменти: 
соціального захисту населення, охорони здоров’я, будівництва, містобудування і 
архітектури Полтавської обласної державної адміністрації, Службу у справах дітей 
Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – на 
постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 
населення. 
 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



 
 

Додаток 1 

до рішення пленарного засідання 

другої сесії обласної ради 

восьмого 

скликання 

22.12.2021 №  
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1) У тексті 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), слова «Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації» у 

всіх відмінках відповідно замінити словами «Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури облдержадміністрації». 

 

2) У Паспорті Комплексної програми соціального захисту населення 

Полтавської області на 2021 – 2025 роки (далі – Програма): 

- позицію 4 викласти в такій редакції: 

 

- позицію 9 викласти в такій редакції: 

 

 

4  Відповідальні виконавці 

програми  

Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Департамент охорони 

здоров’я облдержадміністрації, Департамент 

будівництва, містобудування і архітектури 

облдержадміністрації, Служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

9  Очікуваний обсяг 

фінансування Програми, 

всього  

294766,7 тис. грн  

 

 

1)  

2)  

3)  

 

 

4)  

у тому числі за рахунок 

коштів:  

державного бюджету;  

обласного бюджету;  

районного, міського, 

селищного (сільського) 

бюджету;  

інших джерел фінансування  

 

 

 

294766,7 тис. грн  
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3) у розділі 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 № 38» (зі змінами): 

- позицію 1.1 напряму 1 «Організаційно-правове забезпечення Програми» доповнити пунктом 1.1.4 такого змісту: 

 

№ 

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 

1.1. Організаційно-правове 

забезпечення   

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 рад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

- пункт 3.1.3 позиції 3.1 напряму 3 «Соціальне супроводження громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та членів їх сімей» викласти в новій 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 

3.1.3. 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 
11347,0 1266,0 2363,4 2465,0 2571,0 2681,6 

Райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських рад 

В межах 

бюджетних 

призначень, 

визначених 

рішеннями 

про місцеві 

бюджети 

     

- позицію «Разом за розділом 3» 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:  34172,5 5455,0 6732,5 7022,0 7324,0 7639,0 
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 Обласний 

бюджет 

 
34172,5 5455,0 6732,5 7022,0 7324,0 7639,0 

Бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських рад 

В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві 

бюджети 

- позицію 5.1 напряму 5 « Надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям громадян» 

викласти в новій 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 та фінансів 

облдержадміністрації, 

Центр по 

нарахуванню та 

здійсненню 

соціальних виплат у 

Полтавській області 

Обласний 

бюджет 

159772,3 30955,0 30200,0 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 
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5.1.5. Щомісячної допомоги сім’ям з 

дітьми загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС 

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 
           

- позицію «Разом за розділом 5» 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:  Обласний 

бюджет 

 
181183,5 35131,6 34427,2 35778,6 37188,0 38658,1 

- пункт 9.1.1 позиції 9.1 напряму 9 «Реалізація державної сімейної політики, запобігання та протидії домашньому 

насильству та/або насильству за ознакою статі» викласти в новій 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 та культурологічних 

заходів спрямованих на підтримку 

сім’ї та відповідального батьківства, 

у тому числі з нагоди відзначення 

державних свят та визначних дат, 

обласних акцій «Великодній кошик», 

«Школярик», до новорічних та 

різдвяних свят, тощо.  

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 
2010,0 450,0 390,0 390,0 390,0 390,0 

 

- пункт 9.3.2 позиції 9.3 напряму 9 «Реалізація державної сімейної політики, запобігання та протидії домашньому 

насильству та/або насильству за ознакою статі» 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 

9.3. Запобігання проявам гендерно 

зумовленого та домашнього 

насильства 

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 місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ і 

організацій, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет 
725,0 113,0 153,0 153,0 153,0 153,0 

пункт 9.4.1 позиції 9.4 напряму 9 «Реалізація державної сімейної політики, запобігання та протидії домашньому 

насильству та/або насильству за ознакою статі» викласти в новій 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 

9.4. 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 
9474,8 1782,9 1803,3 1880,8 1961,7 2046,1 

- позицію «Разом за розділом 9» 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 
30020,8 5629,3 5763,2 5980,0 6206,2 6442,1 
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- пункт 10.1.1 позиції 10.1 напряму 10 « Реалізація державної політики забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми» викласти в новій 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 

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; 

- обласного конкурсу «Успішна 

жінка Полтавщини»; 

- Всесвітнього дня сільських жінок; 

- Міжнародної щорічної акції " 

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 

2021 – 2025 Департаменти 

соціального захисту 

населення,  

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю, освіти і 

науки, служба у 

справах дітей 

облдержадміністрації, 

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, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та 

міські ради 

 

Обласний 

бюджет 
720,0 96,0 156,0 156,0 156,0 156,0 

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, 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, 

Обласний 

бюджет 
330,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
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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 10» 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 
1100,0 156,0 236,0 236,0 236,0 236,0 

- позицію «Разом за розділами Програми» викласти в такій редакції: 

 

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн 

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

Разом за розділами  Програми, у тому числі: 294766,7 71278,0 52641,0 54734,4 56917,9 59195,4 

 Обласний 

бюджет 294766,7 71278,0 52641,0 54734,4 56917,9 59195,4 

 Районні 

бюджети, 

бюджети 

сільських, 

селищних та 

міських рад 

В межах бюджетних призначень, визначених рішенням про місцевий 

бюджет 
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4) 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 

загального 

обсягу 

фінансу- 

вання 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

71278,0 52641,0 54734,4 56917,9 59195,4 100,0 

державний бюджет 
- - - - - - 

обласний бюджет 71278,0 52641,0 54734,4 56917,9 59195,4 100,0 

районні, міські 

бюджети 
- - - - - - 

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. 

 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту 

населення Полтавської обласної  

державної адміністрації                                                                Л. КОРНІЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 2 

до рішення пленарного засідання 

другої сесії обласної ради 

восьмого 

скликання 

22.12.2021 №  

 

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 пункті 1 розділу ІІІ після абзацу п’ятого доповнити новим 

абзацом такого змісту: 

«підтверджуючі документи територіального органу Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій про факт виникнення надзвичайної 

ситуації природного характеру, пов'язаної з небезпечним геофізичним, 

геологічним, метеорологічним або гідрологічним явищем, на території 

проживання заявника (за потреби)». 

У зв’язку з цим абзаци шостий — одинадцятий вважати відповідно 

абзацами сьомим — дванадцятим. 

 

2. У пункті 2 розділу ІІІ четвертий абзац викласти у новій редакції: 

«громадянам у разі пожежі, надзвичайної ситуації природного характеру, 

пов'язаної з небезпечним геофізичним, геологічним, метеорологічним або 

гідрологічним явищем, у розмірі до 15 тисяч гривень;». 

 

3. У пункті 1 розділу V після абзацу четвертого доповнити абзацом 

такого змісту: 

«копія свідоцтва про хворобу (виписний епікриз) – для надання 

допомоги на проходження реабілітації;». 

У зв’язку з цим абзац п’ятий  вважати відповідно абзацом шостим. 

 

4. Пункт 2 розділу V викласти в новій редакції: 

«2. Допомога надається на лікування або проходження реабілітації 

учасникам бойових дій з числа  учасників АТО/ООС у розмірі до 30 тисяч 

гривень. 

Допомога на проходження реабілітації надається не частіше одного 

разу на два роки у разі незабезпечення у поточному році учасника бойових 

дій з числа  учасників АТО/ООС санаторно-курортним лікуванням за 

рахунок коштів обласного або державного бюджету (крім психологічної 

реабілітації).». 

 

5. У пункті 2 розділу VІІ: 
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у абзаці другому слова «25 тисяч гривень;» замінити словами «40 

тисяч гривень;»; 

у абзаці третьому слова «10 тисяч гривень.» замінити словами «15 

тисяч гривень.». 

 

6. У абзаці першому пункту 2 розділу VІІІ слова «10 тисяч гривень;» 

замінити словами «15 тисяч гривень.». 

 

7. У пункті 1 розділу X після абзацу шостого доповнити новим 

абзацом такого змісту: 

«підтверджуючі документи територіального органу Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій про факт виникнення надзвичайної 

ситуації природного характеру, пов'язаної з небезпечним геофізичним, 

геологічним, метеорологічним або гідрологічним явищем, на території 

проживання заявника (за потреби)». 

У зв’язку з цим абзаци сьомий — восьмий вважати відповідно 

абзацами восьмим — дев’ятим. 

 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту 

населення Полтавської обласної  

державної адміністрації                                                     Л. КОРНІЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 3 

до рішення пленарного засідання 

другої сесії обласної ради 

восьмого 

скликання 

22.12.2021 №  

 

Зміни та доповнення 

до Порядку виплати додаткової матеріальної допомоги на оздоровлення 

окремим пільговим категоріям громадян за рахунок коштів обласного 

бюджету 

 

1. У першому абзаці пункту 1 після слів «особам з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та 

Луганської областей (далі – АТО/ООС)» доповнити словами «членам сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС». 

 

2. У пункті 2: 

у першому абзаці після слів «особи з інвалідністю внаслідок війни з 

числа учасників АТО/ООС» доповнити словами «члени сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС»; 

 

у третьому абзаці слова «учасників антитерористичної операції» 

замінити та доповнити словами «учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС». 

 

3. У другому абзаці пункту 6 після слів «осіб з інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників АТО/ООС» доповнити словами «членів сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС».  
 

 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту 

населення Полтавської обласної  

державної адміністрації                                                        Л. КОРНІЄНКО 

 

 

 

 

 



 
 

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 державної 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 

 

Внесення змін до чинного законодавства в частині надання соціальної 

підтримки окремим категоріям населення у 2021 році. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

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

зумовлена необхідністю приведення заходів Програми до чинного 

законодавства в частині надання соціальної підтримки окремим категоріям 

населення у 2021 році та перерозподілом коштів обласного бюджету між 

розділами Програми. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається внесення наступних змін до 

Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 

2021-2025 роки: 

- 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. 

Доповнення до Програми спрямовані на здійснення дій з забезпечення  

рівних можливостей для всіх жителів, в т.ч. осіб з інвалідністю, до отримання 

послуг програм та заходів, що прийняті в територіальних громадах. 

Запровадження ґендерного підходу в бюджетний процес сприяє формуванню 

гендерно орієнтованого бюджету, досягненню ґендерної рівності та соціальної 

справедливості в територіальній громаді; 

- перерозподіл коштів між розділами 3 та 5 частини V «Напрями 

діяльності та заходи Комплексної програми соціального захисту населення 

Полтавської області  на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням пленарного 
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засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року 

№ 38»; 

- збільшення обсягу видатків з обласного бюджету на реалізацію 

напрямку «Надання грошової допомоги та пільг окремим категоріям 

громадян»; 

- перерозподіл коштів між розділами 9 та 10 частини 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 

№ 38»; 

- до Порядку використання коштів, передбачених в обласному 

бюджеті для надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян. 

Пропонується збільшити розміри одноразової грошової допомога членам 

сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС 

до 40 тис. грн., членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в 

АТО/ООС, загинули захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових 

акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року 

по 21 лютого 2014 року на спорудження надгробка на могилі загиблого 

(померлого), упорядкування території поховання, інше до 15 тис. грн, 

потерпілим (пораненим) учасникам бойових дій з числа учасників АТО/ООС на 

лікування та проходження реабілітації до 30 тис. грн.; 

- до Порядку виплати додаткової матеріальної допомоги на 

оздоровлення окремим пільговим категоріям громадян за рахунок коштів 

обласного бюджету. 

Враховуючи внесені 10.03.2021 зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним 

лікуванням», пропонується коло осіб, яким передбачено надання додаткової 

матеріальної допомоги на оздоровлення за рахунок коштів обласного бюджету 

доповнити категорією «члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС»; 

 

4. Правові аспекти: 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- 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»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки»; 
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- постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2021 № 190 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Проектом рішення сесії обласної ради передбачається: 

- збільшення фінансування надання грошової допомоги окремим 

категоріям громадян. 

Всього на реалізацію вказаного напрямку Програми передбачено з 

обласного бюджету 28 955,0 тис грн, в т.ч. на виплату одноразової грошової 

допомоги громадянам за рішенням Комісії обласної державної адміністрації з 

розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з обласного 

бюджету (далі – Комісія) – 14 725,0 тис грн. 

Додаткова потреба у коштах до кінця року на надання матеріальної 

допомоги за рішенням Комісії складає 2000,0 тис. грн., в тому числі 1000,0 тис. 

грн. пропонується перерозподілити з розділу 3 (пункт 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) враховуючи 

економію коштів до кінця року. Економія коштів виникла у зв’язку із 

збільшенням видатків на фінансування санаторно-курортного лікування 

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської  катастрофи, віднесених до 

категорії 1, в рамках державної програми; 

- перерозподіл коштів між розділами 9 та 10 частини 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 № 38» (зі змінами). 

У зв’язку зі збільшенням кількості осіб, які будуть проходити навчання 

та підвищення кваліфікації щодо проведення програм для керівників та роботи 

з постраждалими від насильства на базі Полтавського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій та оптимізацією загальної короткострокової програми; у зв’язку з 

карантинними обмеженнями на території України протягом 2020 року - травня 

2021 року запроваджувались обмежувальні протиепідемічні заходи, а саме 

заборонялось проведення масових культурно-мистецьких заходів, у тому числі 

концертів, також  відбулась ліквідація районних державних адміністрацій - у 

зв’язку з чим  проведення обласного конкурсу «Успішна жінка» було відмінено, 

та з метою ефективного використання коштів пропонується перерозподіл між 

розділами програми 9 та 10.  

Всього на реалізацію Програми на 2021 – 2025 роки планується 

спрямувати 296766,7 тис грн, в тому числі на 2021 рік – 73278,0 тис грн. Обсяг 

фінансування уточнюється щороку при формуванні обласного бюджету на 

відповідний бюджетний період.  
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення погоджено без зауважень з Департаментом 

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації 

та з Департамент фінансів облдержадміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення опрацьовано та погоджено з Громадською радою при 

облдержадміністрації та оприлюднено на сайті Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 

8. Запобігання корупції 

 

Проєкт рішення не містить ризиків вчинення корупційних діянь та 

правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

 

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 виділяються на реалізацію 

заходів Програми. 

 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту 

населення Полтавської обласної  

державної адміністрації                                                                Л. КОРНІЄНКО 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Порівняльна таблиця 

 

до проєкту рішення „Про внесення змін та доповнень до Комплексної 

програми соціального захисту населення Полтавської області 

на 2021 – 2025 рокиˮ. 

 

Норми чинного Рішення Пропозиції щодо внесення змін та 

доповнень 

частина I „ПАСПОРТ Комплексної програми соціального захисту населення 

 Полтавської області на 2021 – 2025 рокиˮ 

Позиція 4 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

Позиція 4 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, Департамент 

будівництва, містобудування і 

архітектури облдержадміністрації, 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації 
Позиція 9 

9. Очікуваний обсяг фінансування 

Програми, всього              293766,7 тис. грн 

у тому числі за рахунок коштів:  

державного бюджету;  

обласного бюджету;         293766,7 тис. грн 

Позиція 9 

9. Очікуваний обсяг фінансування 

Програми, всього              294766,7 тис. грн 

у тому числі за рахунок коштів:  

державного бюджету;  

обласного бюджету;         294766,7 тис. грн 

 

Розділ V „Напрями діяльності та заходи Комплексної програми соціального 

захисту населення Полтавської області  на 2021 – 2025 рокиˮ 

Напрям 1. Організаційно-правове забезпечення Програми 
- позицію 1.1 доповнити пунктом: 

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. 

Напрям 3. Соціальне супроводження громадян, які постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей 

Пункт 3.1.3 

Всього – 12347,0 

2021 – 2266,0 

Пункт 3.1.3 

Всього – 11347,0 

2021 – 1266,0 

Разом за розділом 3 

Всього – 35172,5 

2021 – 6455,0 

Всього –34172,5 

2021 – 5455,0 



2 
 

Напрям 5. Надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим 

категоріям громадян 

Позиція 5.1 

Всього – 157772,3 

2021 – 28955,0 

Позиція 5.1 

Всього – 159772,3 

2021 – 30955,0 

Разом за розділом 5 

Всього – 179183,5  

2021 – 33131,6 

Всього – 181183,5 

2021 – 35131,6 

Напрям 9. Реалізація державної сімейної політики, запобігання та протидії 

домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі 

Пункт 9.1.1 

Всього – 1950,0 

2021 – 390,0 

Пункт 9.1.1 

Всього – 2010,0 

2021 – 450,0 

Пункт 9.3.2 

Всього – 765,0 

2021 – 153,0 

Пункт 9.3.2 

Всього – 725,0 

2021 – 113,0 

Пункт 9.4.1 

Всього – 9414,8 

2021 – 1722,9 

Пункт 9.4.1 

Всього – 9474,8 

2021 – 1782,9 

Разом за розділом 9 

Всього – 29940,8  

2021 – 5549,3 

Всього – 30020,8 

2021 – 5629,3 

Напрям 10. Реалізація державної політики забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми 

Пункт 10.1.1 

Всього – 780,0 

2021 – 156,0 

Пункт 10.1.1 

Всього – 720,0 

2021 – 96,0 

Пункт 10.1.2 

Всього – 350,0 

2021 – 70,0 

Пункт 10.1.2 

Всього – 330,0 

2021 – 50,0 

Разом за розділом 10 

Всього – 1180,0  

2021 – 236,0 

Всього – 1100,0 

2021 – 156,0 

Разом за розділами Програми 
Всього – 293766,7 

2021 – 70278,0 

Всього – 294766,7 

2021 – 71278,0 

частина VI Бюджет Комплексної програми соціального захисту 

населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки 
Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі:                         70278,0 

обласний бюджет                  70278,0 

 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі:                         71278,0 

обласний бюджет                  71278,0  

 

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання 
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грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та іншим категоріям громадян 

ІІІ. Одноразова грошова допомога громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 
1. Для отримання грошової допомоги 

особа письмово звертається до органів 

державної влади, місцевого самоврядування 

або безпосередньо до Комісії з відповідною 

заявою, до якої додаються: 

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 із копією витягу з 

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; 

довідка з лікувального закладу про 

необхідність лікування (за потреби); 

акт про пожежу, складений 

територіальним органом Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та копію 

свідоцтва про право власності на житлове 

приміщення або іншого документу, що 

підтверджує право на проживання у 

житловому приміщенні, довідка про 

реєстрацію місця проживання/перебування 

особи (за потреби); 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Для отримання грошової допомоги 

особа письмово звертається до органів 

державної влади, місцевого самоврядування 

або безпосередньо до Комісії з відповідною 

заявою, до якої додаються: 

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 із копією витягу з 

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; 

довідка з лікувального закладу про 

необхідність лікування (за потреби); 

акт про пожежу, складений 

територіальним органом Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та копію 

свідоцтва про право власності на житлове 

приміщення або іншого документу, що 

підтверджує право на проживання у 

житловому приміщенні, довідка про 

реєстрацію місця проживання/перебування 

особи (за потреби); 

підтверджуючі документи 

територіального органу Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій про 

факт виникнення надзвичайної ситуації 

природного характеру, пов'язаної з 

небезпечним геофізичним, геологічним, 

метеорологічним або гідрологічним 

явищем, на території проживання 

заявника (за потреби); 

копія свідоцтва про смерть особи, загиблої 

від транспортної аварії (катастрофи), пожежі, 

вибуху, аварії з викидом небезпечних 

хімічних, радіоактивних біологічних 

речовин, раптового руйнування споруд та 

будівель, аварії на інженерних мережах і 
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копія свідоцтва про смерть особи, загиблої 

від транспортної аварії (катастрофи), пожежі, 

вибуху, аварії з викидом небезпечних 

хімічних, радіоактивних біологічних 

речовин, раптового руйнування споруд та 

будівель, аварії на інженерних мережах і 

спорудах життєзабезпечення, інших 

надзвичайних ситуацій (за потреби); 

копія свідоцтва про народження загиблої 

(померлої) особи – для виплати одноразової 

грошової допомоги батькам загиблого 

(померлого) (за потреби); 

копія свідоцтва про народження дитини 

загиблої (померлої) особи – для виплати 

одноразової грошової допомоги дитині 

загиблого (померлого) (за потреби); 

копія свідоцтва про шлюб – для виплати 

грошової допомоги дружині (чоловікові) (за 

потреби); 

акт обстеження матеріально-побутових 

умов проживання заявника; 

довідка про загальний розмір призначеної 

пенсії  (за потреби). Додається Центром. 

спорудах життєзабезпечення, інших 

надзвичайних ситуацій (за потреби); 

копія свідоцтва про народження загиблої 

(померлої) особи – для виплати одноразової 

грошової допомоги батькам загиблого 

(померлого) (за потреби); 

грошової допомоги батькам загиблого 

(померлого) (за потреби); 

копія свідоцтва про народження дитини 

загиблої (померлої) особи – для виплати 

одноразової грошової допомоги дитині 

загиблого (померлого) (за потреби); 

копія свідоцтва про народження дитини 

загиблої (померлої) особи – для виплати 

одноразової грошової допомоги дитині 

загиблого (померлого) (за потреби); 

копія свідоцтва про шлюб – для виплати 

грошової допомоги дружині (чоловікові) (за 

потреби); 

акт обстеження матеріально-побутових 

умов проживання заявника; 

довідка про загальний розмір призначеної 

пенсії  (за потреби). Додається Центром. 

2. Допомога надається: 

громадянам, які потребують 

довготривалого та дороговартісного 

лікування (у тому числі за межами області) у 

розмірі до 5 тисяч гривень; 

громадянам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, спричинених 

інвалідністю, віком, станом здоров’я, 

соціальним становищем та іншими 

особливими обставинами, у розмірі до 5 

тисяч гривень; 

громадянам у разі пожежі, стихійного 

лиха, у розмірі до 15 тисяч гривень; 

 

 

 

членам сімей осіб, загиблих (померлих) 

внаслідок транспортних аварій (катастроф), 

пожеж, вибухів, аварій з викидом 

небезпечних хімічних, радіоактивних 

біологічних речовин, раптового руйнування 

споруд та будівель, аварії на інженерних 

мережах і спорудах життєзабезпечення, 

інших надзвичайних ситуацій, що призвели 

до загибелі людей, у розмірі до 15 тисяч 

гривень. 

Допомога у зв’язку із загибеллю (смертю) 

особи, виплачується одному з членів сім’ї. 

2. Допомога надається: 

громадянам, які потребують 

довготривалого та дороговартісного 

лікування (у тому числі за межами області) у 

розмірі до 5 тисяч гривень; 

громадянам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, спричинених 

інвалідністю, віком, станом здоров’я, 

соціальним становищем та іншими 

особливими обставинами, у розмірі до 5 

тисяч гривень; 

громадянам у разі пожежі, надзвичайної 

ситуації природного характеру, пов'язаної 

з небезпечним геофізичним, геологічним, 

метеорологічним або гідрологічним 

явищем, у розмірі до 15 тисяч гривень; 

членам сімей осіб, загиблих (померлих) 

внаслідок транспортних аварій (катастроф), 

пожеж, вибухів, аварій з викидом 

небезпечних хімічних, радіоактивних 

біологічних речовин, раптового руйнування 

споруд та будівель, аварії на інженерних 

мережах і спорудах життєзабезпечення, 

інших надзвичайних ситуацій, що призвели 

до загибелі людей, у розмірі до 15 тисяч 

гривень. 

Допомога у зв’язку із загибеллю (смертю) 

особи, виплачується одному з членів сім’ї. 
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V. Одноразова грошова допомога потерпілим (пораненим) учасникам 

бойових дій з числа учасників АТО/ООС 

1. Для отримання грошової допомоги 

особа письмово звертається до органів 

державної влади, місцевого самоврядування 

або безпосередньо до Комісії з відповідною 

заявою, до якої додаються: 

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 із копією витягу з 

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; 

довідка про обставини травми (поранення, 

контузії, каліцтва) або інша медична довідка 

про необхідність лікування; 

 

 

 

довідка про безпосередню участь особи в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності 

України або довідка про участь особи у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, або 

посвідчення «учасник бойових дій» чи 

«особа з інвалідністю внаслідок війни». 

     2. Допомога надається на лікування 

учасникам бойових дій з числа  учасників 

АТО/ООС, які отримали поранення, 

контузію, каліцтво чи захворювання під час 

участі у антитерористичній операції, операції 

об’єднаних сил в районах її проведення, у 

розмірі до 15 тисяч гривень. 

 

1. Для отримання грошової допомоги 

особа письмово звертається до органів 

державної влади, місцевого самоврядування 

або безпосередньо до Комісії з відповідною 

заявою, до якої додаються: 

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 із копією витягу з 

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; 

довідка про обставини травми (поранення, 

контузії, каліцтва) або інша медична довідка 

про необхідність лікування; 

копія свідоцтва про хворобу (виписний 

епікриз) - для надання допомоги на 

проходження реабілітації; 

довідка про безпосередню участь особи в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності 

України або довідка про участь особи у 

здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, або 

посвідчення «учасник бойових дій» чи 

«особа з інвалідністю внаслідок війни». 

    2. Допомога надається на лікування або 

проходження реабілітації учасникам 

бойових дій з числа  учасників АТО/ООС у 

розмірі до 30 тисяч гривень. 

Допомога на проходження реабілітації 

надається не частіше одного разу на два 

роки у разі незабезпечення у поточному 

році учасника бойових дій з числа  

учасників АТО/ООС санаторно-

курортним лікуванням за рахунок коштів 
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обласного або державного бюджету (крім 

психологічної реабілітації). 

VII. Одноразова грошова допомога членам сімей загиблих (померлих) 

учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС 

    2. Допомога надається: 

    членам сімей загиблих (померлих) 

учасників бойових дій з числа учасників 

АТО/ООС у розмірі 25 тисяч гривень; 

    іншим особам, які пов’язані родинними 

стосунками з загиблим (померлим) 

учасником бойових дій з числа учасників 

АТО/ООС, у розмірі до 10 тисяч гривень. 

    2. Допомога надається: 

    членам сімей загиблих (померлих) 

учасників бойових дій з числа учасників 

АТО/ООС у розмірі 40 тисяч гривень; 

    іншим особам, які пов’язані родинними 

стосунками з загиблим (померлим) 

учасником бойових дій з числа учасників 

АТО/ООС, у розмірі до 15 тисяч гривень. 

VIII. Одноразова грошова допомога членам сімей загиблих (померлих) 

осіб, які брали участь в АТО/ООС, загинули захищаючи незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, а також осіб, смерть яких 

пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у 

період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року  
    2. Допомога надається членам сімей 

загиблих ветеранів війни на увічнення 

пам’яті загиблих (померлих) осіб, які брали 

участь в АТО/ООС, загинули захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членам сімей 

осіб, смерть яких пов’язана з участю в 

масових акціях громадського протесту, що 

відбулися у період з 21 листопада 2013 року 

по 21 лютого 2014 року (спорудження 

надгробка на могилі загиблого (померлого), 

упорядкування території поховання, інше), у 

розмірі 10 тисяч гривень. 

    2. Допомога надається членам сімей 

загиблих ветеранів війни на увічнення 

пам’яті загиблих (померлих) осіб, які брали 

участь в АТО/ООС, загинули захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членам сімей 

осіб, смерть яких пов’язана з участю в 

масових акціях громадського протесту, що 

відбулися у період з 21 листопада 2013 року 

по 21 лютого 2014 року (спорудження 

надгробка на могилі загиблого (померлого), 

упорядкування території поховання, інше), у 

розмірі 15 тисяч гривень. 

X. Одноразова грошова допомога внутрішньо переміщеним особам на 

вирішення соціально-побутових питань 
1. Для отримання грошової допомоги 

особа письмово звертається до органів 

державної влади, місцевого самоврядування 

або безпосередньо до Комісії з відповідною 

заявою, до якої додаються: 

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 із копією витягу з 

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 

1. Для отримання грошової допомоги 

особа письмово звертається до органів 

державної влади, місцевого самоврядування 

або безпосередньо до Комісії з відповідною 

заявою, до якої додаються: 

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 із копією витягу з 

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 
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сторінки паспорта, де є відмітка про 

наявність у неї права здійснювати будь-які 

платежі за серією та номером паспорта; 

копія довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи; 

довідка з лікувального закладу про 

необхідність лікування (за потреби); 

акт про пожежу, складений 

територіальним органом Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (за 

потреби); 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

акт обстеження матеріально-побутових 

умов проживання заявника; 

довідка про загальний розмір призначеної 

пенсії  (за потреби). Додається Центром. 

сторінки паспорта, де є відмітка про 

наявність у неї права здійснювати будь-які 

платежі за серією та номером паспорта; 

копія довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи; 

довідка з лікувального закладу про 

необхідність лікування (за потреби); 

акт про пожежу, складений 

територіальним органом Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (за 

потреби); 

підтверджуючі документи 

територіального органу Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій про 

факт виникнення надзвичайної ситуації 

природного характеру, пов'язаної з 

небезпечним геофізичним, геологічним, 

метеорологічним або гідрологічним 

явищем, на території проживання 

заявника (за потреби); 

акт обстеження матеріально-побутових 

умов проживання заявника; 

довідка про загальний розмір призначеної 

пенсії  (за потреби). Додається Центром. 

Порядок виплати додаткової матеріальної допомоги на оздоровлення 

окремим пільговим категоріям громадян за рахунок коштів обласного бюджету 

1. Порядок виплати додаткової 

матеріальної допомоги на оздоровлення 

окремим пільговим категоріям громадян за 

рахунок коштів обласного бюджету (далі – 

Порядок) визначає механізм виплати за 

рахунок коштів обласного бюджету 

додаткової матеріальної допомоги на 

оздоровлення в санаторно-курортних 

закладах, які розташовані на території 

Полтавської області, громадянам, 

постраждалим внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, віднесеним до першої категорії, 

дітям з інвалідністю, інвалідність яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 

постраждалим учасникам Революції Гідності, 

учасникам бойових дій та особам з 

інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської 

Федерації на території Донецької та 

Луганської областей (далі – АТО/ООС),  

особам з інвалідністю загального 

захворювання та особам з інвалідністю з 

дитинства (далі – додаткова матеріальна 

1. Порядок виплати додаткової 

матеріальної допомоги на оздоровлення 

окремим пільговим категоріям громадян за 

рахунок коштів обласного бюджету (далі – 

Порядок) визначає механізм виплати за 

рахунок коштів обласного бюджету 

додаткової матеріальної допомоги на 

оздоровлення в санаторно-курортних 

закладах, які розташовані на території 

Полтавської області, громадянам, 

постраждалим внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, віднесеним до першої категорії, 

дітям з інвалідністю, інвалідність яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 

постраждалим учасникам Революції Гідності, 

учасникам бойових дій та особам з 

інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської 

Федерації на території Донецької та 

Луганської областей (далі – АТО/ООС), 

членам сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС, особам з інвалідністю 

загального захворювання та особам з 
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допомога на оздоровлення). 

 

Порядок розроблений на виконання 

Комплексної програми соціального захисту 

населення Полтавської області на 2021 – 

2025 роки. 

інвалідністю з дитинства (далі – додаткова 

матеріальна допомога на оздоровлення). 

Порядок розроблений на виконання 

Комплексної програми соціального захисту 

населення Полтавської області на 2021 – 

2025 роки. 

 

2. На виплату додаткової матеріальної 

допомоги на оздоровлення мають право 

громадяни, постраждалі внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, віднесені до 

першої категорії, діти з інвалідністю, 

інвалідність яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, постраждалі 

учасники Революції Гідності, учасники 

бойових дій та особи з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, 

особи з інвалідністю загального 

захворювання та особи з інвалідністю з 

дитинства (далі – пільгові категорії 

громадян), які:  

 

- перебувають на обліку для забезпечення 

санаторно-курортною путівкою в 

структурних підрозділах з питань 

соціального захисту населення районних 

державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах рад (далі – 

управління соціального захисту населення); 

- забезпечені у відповідному 

календарному році санаторно-курортним  

лікуванням терміном не менше 18 днів, в 

будь-якому санаторно-курортному закладі, 

розташованому на території Полтавської 

області, відповідно до Порядку надання 

щорічної грошової допомоги для компенсації 

вартості путівок санаторно-курортним 

закладам та закладам відпочинку, здійснення 

доплат за рахунок власних коштів, виплати 

грошової компенсації громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 

854 (далі – Порядок, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2016 № 854), Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті 

на забезпечення постраждалих учасників 

Революції Гідності та учасників 

антитерористичної операції санаторно-

курортним лікуванням, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 

31.03.2015 № 200 (далі – Порядок, 

2. На виплату додаткової матеріальної 

допомоги на оздоровлення мають право 

громадяни, постраждалі внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, віднесені до 

першої категорії, діти з інвалідністю, 

інвалідність яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, постраждалі 

учасники Революції Гідності, учасники 

бойових дій та особи з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, 

члени сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС, особи з інвалідністю 

загального захворювання та особи з 

інвалідністю з дитинства (далі – пільгові 

категорії громадян), які:  

- перебувають на обліку для забезпечення 

санаторно-курортною путівкою в 

структурних підрозділах з питань 

соціального захисту населення районних 

державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах рад (далі – 

управління соціального захисту населення); 

- забезпечені у відповідному 

календарному році санаторно-курортним  

лікуванням терміном не менше 18 днів, в 

будь-якому санаторно-курортному закладі, 

розташованому на території Полтавської 

області, відповідно до Порядку надання 

щорічної грошової допомоги для компенсації 

вартості путівок санаторно-курортним 

закладам та закладам відпочинку, здійснення 

доплат за рахунок власних коштів, виплати 

грошової компенсації громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 

854 (далі – Порядок, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2016 № 854), Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті 

на забезпечення постраждалих учасників 

Революції Гідності та учасників АТО/ООС, 

членів сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС санаторно-курортним 

лікуванням, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 
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затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.03.2015 № 200)» або 

Порядку забезпечення санаторно-

курортними путівками деяких категорій 

громадян структурними підрозділами з 

питань соціального захисту населення 

районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх 

утворення (крім м. Києва) рад, 

затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.02.2006 № 187 (далі 

– Порядок, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 

187); 

- здійснили оплату санаторно-курортному 

закладу додаткових послуг за рахунок 

власних коштів, відповідно до п.7 Порядку, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2016 № 854, п. 17 

Порядку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 

року № 200 та п.17 Порядку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

22.02.2006 № 187. 

200 (далі – Порядок, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 

31.03.2015 № 200)» або Порядку 

забезпечення санаторно-курортними 

путівками деяких категорій громадян 

структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, 

районних у м. Києві держадміністрацій, 

виконавчими органами міських, районних у 

містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) 

рад, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.02.2006 № 187 (далі 

– Порядок, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 

187); 

- здійснили оплату санаторно-курортному 

закладу додаткових послуг за рахунок 

власних коштів, відповідно до п.7 Порядку, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2016 № 854, п. 17 

Порядку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 

року № 200 та п.17 Порядку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

22.02.2006 № 187. 

6. Додаткова матеріальна допомога на 

оздоровлення виплачується за рахунок 

коштів обласного бюджету в сумі фактично 

здійсненої доплати за надання послуг 

санаторно-курортного лікування (із 

заокругленням до цілої гривні), але не 

більше: 

- для громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 

першої категорії, дітей з інвалідністю, 

інвалідність яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, 

постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС 

4 000,0 грн; 

 

- для осіб з інвалідністю загального 

захворювання та осіб з інвалідністю з 

дитинства 1 000,0 грн. 

6. Додаткова матеріальна допомога на 

оздоровлення виплачується за рахунок 

коштів обласного бюджету в сумі фактично 

здійсненої доплати за надання послуг 

санаторно-курортного лікування (із 

заокругленням до цілої гривні), але не 

більше: 

- для громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 

першої категорії, дітей з інвалідністю, 

інвалідність яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, 

постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, 

членів сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС 4 000,0 грн; 

- для осіб з інвалідністю загального 

захворювання та осіб з інвалідністю з 

дитинства 1 000,0 грн. 

 

 

Директор Департаменту 

соціального захисту 

населення Полтавської обласної  

державної адміністрації                                                            Л. КОРНІЄНКО 
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