
Пояснювальна записка  

щодо виконання у 2021 році  Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області 

 на 2021 – 2025 роки 

Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки, затверджена рішенням 

пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 38 (зі змінами) розроблена 

керуючись статтею 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державні цільові 

програми», постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2000 р. № 644 «Про затвердження Порядку формування та 

виконання регіональної програми і проекту інформатизації», Указом Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові 

заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», Указом Президента України від 03.12.2019 № 875 «Про 

підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю», Указ Президента України від 03.12.2015 № 678 «Про 

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

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», Законом України «Про протидію торгівлі людьми». 

Основна мета Програми – забезпечення комплексного підходу до надання соціальної підтримки особам з інвалідністю, 

учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил (далі – АТО/ООС), членам їх 

сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, ветеранам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

сім’ям/особам, які опинились в складних життєвих обставинах та сім’ям, які потребують соціальної уваги та підтримки, іншим 

пільговим категоріям населення. 

Відповідальними виконавцями Програми є Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації, Департамент будівництва, містобудування і архітектури облдержадміністрації, Служба у 

справах дітей облдержадміністрації. 

У 2021 році обсяг фінансових ресурсів, виділених з обласного бюджету для реалізації вказаної Програми, склав                

51 780,8 тис грн. 
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Інформація  

про використання коштів обласного бюджету на реалізацію заходів програми 
                                                                                              тис. грн. 

Основні напрямки Програми: 

№ 

п\п 

Напрями 

діяльності 
Перелік заходів програми Виконавці 

Заплано

вані 

кошти  

 

Виділені 

кошти 

Витраче-

ні кошти  

Реалізовані заходи (із зазначенням 

витрачених коштів по кожному заходу 

програми) 

2.2. Організація 

санаторно-

курортного 

оздоровлення 

окремих категорій 

громадян 

Забезпечити санаторно-курортним 

оздоровленням в санаторно-

курортних закладах, розташованих на 

території Полтавської області: 

2.2.1.членів сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни, з числа 

учасників АТО/ООС, членів сімей 

загиблих учасників бойових дій на 

території інших держав, членів сімей 

осіб, які перебувають у полоні або 

пропали безвісти в районі проведення 

АТО/ООС, та осіб, які загинули або 

померли внаслідок поранень, 

каліцтва, контузій чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під 

час участі у Революції Гідності 

 

2.2.2. осіб з інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників АТО/ООС 

 

2.2.3.осіб з інвалідністю внаслідок 

війни з числа учасників бойових дій 

на території інших держав 

Полтавський обласний 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

Департамент фінансів  

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми,  об’єднані 

територіальні громади 

2487,2 2487,2 1700,5 Протягом 2021 року в санаторно-

курортних закладах області оздоровлено 

146 осіб пільгових категорій на загальну 

суму 1 700,5 тис грн. 

 

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 

 

Департамент  соціального 

захисту населення   

облдержадміністрації 

4189,0 4189,0 4107,9 Спрямовано 4107,9 тис.грн., для 2 736 осіб 

3.1.3. Забезпечити санаторно-

курортним лікуванням громадян, які 

Департамент  соціального 

захисту населення   

0,0 0,0 0,0 Виділення коштів з державного бюджету 

дало можливість забезпечити санаторно-
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постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до 1 категорії, в 

санаторно-курортних закладах, 

розташованих на території 

Полтавської області 

облдержадміністрації курортним лікування 100%  від потреби 

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 

Департамент соціального 

захисту населення  

облдержадміністрації 

спільно з інтернатними 

установами 

262,5 262,5 252,0 Оздоровлено 20 вихованців дитячих 

будинків-інтернатів 

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 

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 сім’ям з 

дітьми загиблих (померлих) учасників 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 

29925,0 29925,0 28550,8 Допомога у 2021 році фактично 

виплачена: 

 - 6 сім’ям загиблого учасника ООС, на 

загальну суму 125,1 тис грн; 

- 6 сім’ям загиблих учасників АТО/ООС 

на увічнення пам’яті - 30 тис. грн; 

- 135 пораненим військовослужбовцям у 

розмірі до 15 тис. грн. на суму                             

216,0 тис. грн.; 

- 6 членам сімей осіб, які беруть участь в 

АТО/ООС – 11,0 тис. грн.;  

- 20 особам, які перемістилися в 

Полтавську область з тимчасово 

окупованих територій на суму 34,0 тис. 

грн.; 

- 3259 особам, які опинилися у складних 

життєвих обставинах на суму                        

15256,9 тис.грн, в т.ч. 145 онкохворим 

дітям – 6150,0 тис. грн., 1456онкохворим 

громадянам – 5052,0 тис. грн.   

Проведена виплата разової адресної 

грошової допомоги, згідно встановлених 

статусів, у розмірі по 3 тис грн: 

- 304 членам сімей загиблих (померлих) 

воїнів-інтернаціоналістів на загальну суму 

915,2 тис.грн.; 

- 14 сім’ям, у складі яких є діти з 

інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 

наслідками Чорнобильської катастрофи – 

42,0 тис.грн.; 

- 1643 дружинам (чоловікам) померлих 



 4 
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 

 

громадян, смерть яких пов’язана з 

наслідками Чорнобильської катастрофи – 

4949,8 тис.грн.  

- 398 членам сімей загиблих (померлих) 

осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність 

України, а також брали участь в АТО/ООС 

– 1195,4 тис грн; 

- 673 сім’ям, у складі яких є діти з 

інвалідністю підгрупи А – 2019,4 тис грн; 

 

Для виплати матеріальної допомоги в 

розмірі 7,0 тис. грн. особам, які 

супроводжуватимуть на оздоровлення 

особу з інвалідністю І групи з числа 

громадян постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи за виплатою 

матеріальної допомоги звернулося 8 осіб. 

 

Щомісячна допомога сім’ям з дітьми 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 

проведена 99 дітям на суму 2672,3 тис. грн. 

 

Виплата щоквартальної грошової 

допомоги 10 членам сімей осіб, які 

перебувають у полоні або пропали безвісти 

в районі проведення АТО/ООС проведена 

на загальну суму 179,3 тис грн. 

 

Виплату додаткової матеріальної 

допомоги на оздоровлення в санаторно-

курортних закладах, які розташовані на 

території Полтавської області у поточному 

році проведено 403 особам на суму 848,4 

тис.грн. 

 

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 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

1176,6 1176,6 1160,0 В 2021 році з обласного бюджету на 

фінансову підтримку 11 обласних 

громадських організацій інвалідів, 

ветеранів та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи  

спрямовано 1160,0 тис. грн. 
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5.3.  Виплата 

компенсації за 

проїзд 

автомобільним 

транспортом 

пільгових категорій 

громадян 

5.3.1. Забезпечити виплату 

компенсації за проїзд автомобільним 

транспортом пільгових категорій 

громадян на міжміських і 

міжобласних автобусних маршрутах 

загального користування (протяжність 

перевищує 50 км) 

Управління 

інфраструктури та 

цифрової трансформації 

облдержадміністрації, 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми, об'єднані 

територіальні громади 

2636,6 2636,6 1959,5 Станом на 01.12.2021 на обліку в 

Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги 

перебуває 367,8 тис. осіб, які мають право 

на пільги, з яких – близько 121 тисяч – на 

пільговий проїзд на міжміських 

маршрутах. 

Протягом року проведено 4,2 тис. виплат 

компенсації пільговим категоріям 

громадян за проїзд автомобільним 

транспортом на міжміських та 

міжобласних маршрутах загального 

користування (протяжність перевищує 50 

км) на загальну суму 1959,5 тис. грн. 

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  

Департаменти охорони 

здоров’я та соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

Центр по нарахуванню та 

здійсненню соціальних 

виплат у Полтавській 

області 

3330,0 3330,0 3330,0 Виплата проведена 333 медичним та 

іншим працівникам комунальних  закладів 

охорони здоров’я, які захворіли на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену корона вірусом по 10 тис грн 

на загальну суму 3330,0 тис грн. 

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 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

спільно з Обласною 

комунальною установою 

внутрішнього аудиту  та 

фінансового контролю в 

галузі соціального захисту 

Полтавської обласної ради 

2003,6 2003,6 1998,9 У системі соціального захисту 

населення функціонує Обласна 

комунальна установа внутрішнього 

аудиту та фінансового контролю в галузі 

соціального захисту. 

Штатна чисельність працівників 

комунальної установи становить 8,00 

штатних одиниць. 

На 2021 рік на утримання комунальної 

установи «Обласна комунальна установа 

внутрішнього аудиту та фінансового 

контролю в галузі соціального захисту» 

Полтавської обласної ради з обласного 

бюджету затверджено 2003,6 тис. грн. 

Профінансовано протягом 2021 року 

1998,9 тис. грн. 
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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.  

Департаменти соціального 

захисту населення,  освіти і 

науки, інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю, культури та 

туризму 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та міські 

ради 

450,0 450,0 416,0      З метою підвищення громадської 

свідомості, рівня правової культури та 

поінформованості населення з питань 

запобігання та протидії домашньому 

насильству в IІ півріччі 2021 року: 

проведено 145 групових заходів (1964 

особи) та 28 масових заходів (1201 особа), 

до друку в місцевих засобах масової 

інформації підготовлено 7 статей, в 

соціальних мережах та на офіційних 

Інтернет-сайтах Департаменту, 

райдержадміністрацій, територіальних 

громад розміщено 332 повідомлення щодо 

надання соціальних послуг постраждалим 

від домашнього насильства, 

розповсюджено 5,2 тис. екземплярів 

тематичних листівок, буклетів та пам’яток. 

Для дітей, які виховуються у прийомних 

сім’ях, а також вихованців Зіньківського та 

Новосанжарського дитячих будинків-

інтернатів було здійснено закупівлю 

новорічних подарунків (іграшки та набори 

солодощів) Новорічними подарунками 

забезпечено 252 дитини вищезазначених 

категорій, з них 47 – вихованці дитячих 

будинків-інтернатів. Подарункові набори 

підібрано відповідно до віку та інтересів 

дітей. 

Протягом листопада – грудня 2021 року 

придбано 1000 посвідчень батьків та 3500 

посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.     

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.: 

Департаменти соціального 

захисту населення, 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю, освіти і 

науки, служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

Головне управління 

Національної поліції в 

Полтавській області, 

Полтавський обласний 

центр соціальних служб, 

78,0 78,0 69,9 Організовано та проведено 

інформаційно-просвітницькі кампанії, 

спрямовані на запобігання та протидію 

домашньому насильству, в рамках яких 

виготовлено плакати та буклети щодо 

запобігання домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі. Поліграфічна 

продукція розповсюджена в 

територіальних громадах області через 

спеціалістів центрів соціальних служб та 

фахівців із соціальної роботи. 
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Регіональний центр  з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у Полтавській 

області, Комунальна 

установа «Обласний 

молодіжний центр» 

Полтавської обласної ради, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та міські 

ради 

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 

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 

113,0 113,0 21,5 З метою навчання та підвищення рівня 

професійної компетентності суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі за звітний 

період 2021 року Департаментом 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації спільно з 

Полтавським регіональним центром 

підвищення кваліфікації проведено онлайн 

навчання для 83 осіб/спеціалістів 

територіальних громад на тему 

«Запобігання та протидія проявам гендерно 

зумовленого та домашнього насильства».  

2,3,6,7 грудня 2021 року відбулось 

навчання за дистанційною формою 

«Розроблення, організація проведення 

програм для кривдників, що вчинили 

домашнє насильство», яке проводиться на 

виконання Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству» для спеціалістів 

територіальних громад Полтавської 

області, які реалізують програми для 

кривдників. Навчання пройшли 31 

спеціаліст/фахівець райдержадміністрацій 

та територіальних громад. 

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» 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

1857,9 1857,9 1829,7 Для забезпечення фінансування 

комунальної установи «Полтавський 

обласний соціальний центр матері та 

дитини» у 2021 році профінансовано 

1829,7 тис грн. 
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 9.4.2. Забезпечення фінансування 

Полтавського обласного центру 

соціальних служб 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

3115,4 3115,4 3115,1 Для забезпечення фінансування 

діяльності Полтавського обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

у 2021 році профінансовано 3115,1 тис грн. 

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: 

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 

156,0 156,0 53,0 Департаментом соціального захисту 

населення здійснено розробку, 

тиражування та розповсюдження буклетів, 

плакатів, спрямованих на профілактику 

протидії торгівлі людьми, гендерної 

дискримінації. Оновлено інформацію  про 

відповідальних осіб на сайті Департаменту 

соціального захисту населення про 

відповідальних осіб області за реалізацію 

державної політики з протидії торгівлі 

людьми.    

Крім того, протягом листопада-грудня 

2021 року на телеканалах «ІРТ-Полтава» та 

«Центральний», «Місто+» здійснювалася 

трансляція відеороликів: «Торгівля 

людьми», «Твоя професія – твій вибір», 

«Щастя в 4 руки», «Тато та мама 

військові» . 

З метою реалізації державної політики 

щодо запобігання та протидії торгівлі 

людьми виготовлено та розповсюджено 

поліграфічну продукцію щодо запобігання 

потрапляння в ситуацію рабства, торгівлі 

людбми: 

- плакати «Працюй безпечно» 2500 

шт. ; 

-        плакати «Твої 10 правил безпеки» 

2500 шт.; 

- буклети «Подорожуй безпечно» 

5000 шт. 

 

  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 

Департаменти соціального 

захисту населення, 

економічного розвитку, 

торгівлі та залучення 

інвестицій, 

агропромислового 

комплексу 

облдержадміністрації, 

Полтавський обласний 

0,0 0,0 0,0 - 
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ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», 

- встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми 

центр соціальних служб, 

Полтавський обласний 

центр зайнятості, 

Полтавський обласний 

центр перепідготовки та  

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій, 

Комунальна установа 

«Обласний молодіжний 

центр», сільські, селищні 

та міські ради 

  10.1.3. Підготовка та оприлюднення 

щорічних статистично-аналітичних 

матеріалів щодо стану забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків в області, містах, селищах та 

селах (гендерних портретів/ профілів, 

інфографіки). Вивчення та 

розповсюдження кращих практик 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

Департамент економічного 

розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій, 

Головне управління 

статистики у Полтавській 

області, 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні та міські 

ради 

0,0 0,0 0,0 - 

 

Разом: 
51780,8 51780,8 48564,8 

 

 


