
Код

Профінансов

ано на 

01.01.2022р. 

(тис. грн.)

Кт станом на 

01.01.2022р. 

(тис. грн.)

Затверджено 

кошторисом 

на 2022 рік 

(тис. грн.)

Профінансов

ано на 

01.09.2022р. 

(тис. грн.)

Кт станом на 

01.09.2022р. 

(тис. грн.)

4 144 972,9 72 617,8 2 666 689,3 2 637 002,1 0,0

на поштові 

відділення
13 049,4 6 825,3 6 560,6

на банківські 

установи
255 913,2 18 018,9 173 544,1 173 544,1

на поштові 

відділення
665 114,4 321 215,5 320 147,2

на банківські 

установи
966 550,9 51 892,7 695 456,4 695 456,4

1 900 627,9 69 911,6 1 197 041,3 1 195 708,3

на поштові 

відділення
165 859,0 104 578,7 102 614,8

на банківські 

установи
1 767 696,2 1 237 413,9 1 237 413,9

1 933 555,2 0,0 1 341 992,6 1 340 028,7 0,0

1501700 3 049,1 681,0 681,0

2501190 200,0

2501060 34,3 30,8 0,0

2501290 8 765,0 35,0 35,0

2501490 929,3

2501570 2 463,6 1 358,9 1 358,9

1501040 7 966,1 4 302,2 620,9

2501180 29 554,9 23 630,0 23 630,0

2501480 82 767,5 19 975,4 19 975,4

2501130 1 618,1 522,8 353,9

2501150 61 093,1 16 047,9 16 047,9

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та 

жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога 

особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною

Обсяги фінансування програм по галузі "Соціальний захист та соціальне 

забезпечення" за 2022 рік

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, 

які загинули (померли) під час участі в антитерористичній 

операції, та особам, які стали особами з інвалідністю 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час участі в зазначеній операції

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, 

звільненим з військової строкової служби

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням 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, та членів їх 

сімей, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, 

виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків

Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) 

закладів фахової передвищої та вищої освіти

Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та 

інших працівників системи соціального захисту

пільги

субсидії

Державний бюджет - 24 програми

Виплата пільг і житлових субсидій 

громадянам на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого 

газу у грошовій формі

Назва програми

2501030

2501230

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Разом витрати на ЖКП

Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших 

найбільш вразливих категорій населення

Реалізація пілотного проекту "Розвиток соціальних послуг"

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, 

смерть яких пов’язана з участю в масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у період із 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року та особам, які 

отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час 

участі в зазначених акціях

Виплата деяких видів допомог, компенсацій, 

грошового забезпечення та оплату послуг 

окремим категоріям населення

Разом витрати на допомоги, компенсації

Забезпечення виконання рішень суду



Код

Профінансов

ано на 

01.01.2022р. 

(тис. грн.)

Кт станом на 

01.01.2022р. 

(тис. грн.)

Затверджено 

кошторисом 

на 2022 рік 

(тис. грн.)

Профінансов

ано на 

01.09.2022р. 

(тис. грн.)

Кт станом на 

01.09.2022р. 

(тис. грн.)

Назва програми

2501160 122,1 138,1 80,8

10 134,9 34,6 9 929,1 7 909,0

20,9 0,3 27,3 12,1

32 775,7 2 671,3 32 967,0 24 033,2

2 904,7 2 662,8 1 698,0

0,3 0,2 0,2

8 503,5 7 285,6 2 890,4

2501200 54 340,0 2 706,2 52 872,0 36 542,9 0,0

2507100 5 629,8 2 502,3 776,6

2507030 5 984,8 5 284,2 1 161,8

0819241 9 094,3

0819242 4 082,9

Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових 

умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Виплата грошової компенсації за пільгове забезпечення 

продуктами харчування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Довічні державні стипендії

Виплата грошової компенсації на потерпілих дітей, які не 

харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі 

дні невідвідування ними навчальних закладів та 

забезпечення видатків на безоплатне харчування дітей, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпечення її проведення, 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 

їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої 

статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

Оплата санаторно-курортного лікування громадянам, 

віднесених до категорії 1 та дітей-інвалідів, інвалідність яких 

пов'язана  з Чорнобильською катастрофою та виплата 

грошової компенсації за  самостійне санаторно-курортне 

лікування

Реабілітація дітей з інвалідністю

2501200

Виплата компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та 

допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, 

у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 

їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-

14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Здійснення доплат за роботу у зоні відчуження, надання 

щорічної та додаткової відпусток, збереження заробітної 

плати у разі переведення на нижчеоплачувану роботу та у 

зв'язку з відселенням, громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації 

осіб з інвалідністю



Код

Профінансов

ано на 

01.01.2022р. 

(тис. грн.)

Кт станом на 

01.01.2022р. 

(тис. грн.)

Затверджено 

кошторисом 

на 2022 рік 

(тис. грн.)

Профінансов

ано на 

01.09.2022р. 

(тис. грн.)

Кт станом на 

01.09.2022р. 

(тис. грн.)

Назва програми

0819243 814,8

0819270 24 047,0 274,8

0819210 8 233,1 0,0

387 370,2 0,0 489 105,6 275 321,7 0,0

0813101 46 757,4 50 671,2 32 370,6

0813102 259 081,0 289 148,3 186 619,0

0813140 252,0 300,0 0,0

0817323 294,3

0818311 58,0

306 442,7 0,0 340 119,5 218 989,6 0,0

0813200 22 280,9 21 739,8 13 762,1

1 998,9 2 186,1 1 167,9

1 829,7 2 233,0 1 383,9

3 828,6 0,0 4 419,1 2 551,8 0,0

0813121 3 115,1 4 573,6 2 908,6

0813122 53,0 157,0 0,0

0813123 507,4 460,0 9,4

0813242 39 991,4 101 857,0 32 101,9

0813033 1 959,5 2 500,0 698,0

Разом витрати на утримання будинків-інтернатів

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду 

з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, 

захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний 

спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, 

психічні захворювання або інші хвороби

Обласний бюджет - 15 програм

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків

Субвенція місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду 

з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного 

та розумового розвитку

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати 

допомог і компенсацій

Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини

Обласна комунальна установа внутрішнього аудиту та 

фінансового контролю в галузі соціального захисту 

Полтавської обласної ради

Разом витрати на утримання установ

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 

служб

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

сімей учасників бойових дій на території інших держав, 

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників 

бойових дій на території інших держав, інвалідність яких 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, 

визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0813241

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Заходи державної політики з питань сім'ї



Код

Профінансов

ано на 

01.01.2022р. 

(тис. грн.)

Кт станом на 

01.01.2022р. 

(тис. грн.)

Затверджено 

кошторисом 

на 2022 рік 

(тис. грн.)

Профінансов

ано на 

01.09.2022р. 

(тис. грн.)

Кт станом на 

01.09.2022р. 

(тис. грн.)

Назва програми

0813192 1 160,0 1 350,0 837,3

0813171 916,0 1 029,6 477,5

0819770 7 115,6 0,0 10 900,0 2 985,5 0,0

4 107,9 4 324,0 2 139,6

1 311,4 1 666,0 656,6

0,0 10,0 0,0

1 696,3 2 500,0 189,3

0,0 2 400,0 0,0

497 733,8 4 391,2 589 222,5 392 815,0 0,0

0813104 402 319,2 453 781,9 302 521,3

0813160 15 804,0 30 400,9 20 267,3

0813105 22 700,3 23 907,5 15 938,3

0813030 56 910,3 4 391,2 81 132,2 54 088,1

5 030 076,9 77 009,0 3 745 017,4 3 305 138,8 0,0Всього по області - 43 програми

0819770

Місцевий бюджет - 4 програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

Санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих 

ветеранів війни з числа учасників антитерористичної 

операції, загиблих воїнів – інтернаціоналістів, осіб, які 

загинули або померли внаслідок поранень, контузій чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції 

Гідності, та учасників-добровольців антитерористичної 

операції

Інші субвенції з місцевого бюджету 

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і 

на транспортне обслуговування

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених 

законодавством пільг окремим категоріям громадян та 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та 

дітям з інвалідністю 

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

Надання грошової допомоги на компенсацію вартості путівок 

санаторно-курортним закладам, розташованим на території 

Полтавської області, для санаторно-курортного лікування 

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, віднесених до категорії 1


