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Розмір 

допомоги

Всього на фінансування основних напрямків 

Програми:
102 483,1 102 483,1 41 150,3 61 332,8 * *

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; 2.2.4.  осіб 

з інвалідністю загального захворювання, з дитинства, осіб з 

інвалідністю з ураженням органів слуху та зору

1 205,7 1 205,7 356,3 849,4 30

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

4 324,0 4 324,0 2 586,0 1 738,0 1 367

5.1. Надання грошової допомоги та пільг окремим категоріям 

громадян (п.5.1.1. - п.5.1.7.)
81 057,0 81 057,0 29 572,8 51 484,2 5 462

5.1.1. Одноразова грошова допомога, згідно звернень громадян, 

за рішенням Комісії з розгляду питань з надання матеріальної 

допомоги населенню з обласного бюджету
20 715,6 2 320

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України 10 758,0 303 до 50 тис грн

особам, які тримали поранення, контузію, каліцтво, одержані під 

час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України
740,0 75 до 20 тис грн

членам сімей загиблих учасників АТО/ООС на увічнення пам'яті 0,0 0 до 15 тис грн

сім'ям загиблих (померлих) цивільних осіб та постраждалим 

цивільним особам внаслідок бомбардувань, авіаударів, збройних 

нападів та інших ушкоджень у період військового стану в Україні
1 344,3 113

від 50 тис грн 

до 25 тис грн

особам, які опинилися у складних життєвих обставинах 7 873,3 1 829 4,6 тис грн

5.1.2.  Матеріальна допомога 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

14,0 2 7 тис грн

5.1.3. Одноразова грошова допомога 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

0,0 0

5.1.4.  Щорічна разова грошова допомога, згідно встановлених 

статусів 5 927,0 1 971

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа 

учасників АТО/ООС та Захисників та Захисниць України 0,0 0 3 тис грн

вдовам учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 4 970,1 1 653 3 тис грн

сім’ям, у складі яких є діти з інвалідністю, інвалідність яких 

пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи 36,0 12 3 тис грн

членам сімей загиблих (померлих) воїнів–інтернаціоналістів 920,9 306 3 тис грн

сім’ям, у складі яких є діти з інвалідністю підгрупи А 0,0 0 3 тис грн

5.1.5.  Щомісячна допомога на дітей зі складу сімей, зазначених у 

статті 10
1
 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захистуˮ

2 435,0 982
2 508 грн на 

місяць / 160 

дітей

5.1.6.  Щоквартальна грошова допомога членам сімей осіб, які 

перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення 

АТО/ООС
140,9 39

5 016 грн на 

місяць / 9 осіб

81 057,0 51 484,2

Напрямки Програми

Стан використання коштів на реалізацію напрямків 

Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки

За 2022 рік

81 057,0

37%
Показники Програми 

без утримання 
установ

91 637,7 
тис. грн.

33 919,7 
тис. грн.
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5.1.7.  Додаткова матеріальна допомога на оздоровлення окремим 

пільговим категоріям громадян (постраждалим внаслідок ЧАЕС, 

віднесеним до першої категорії, дітям з інвалідністю ЧАЕС, членам 

сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників 

АТО/ООС та Захисників та Захисниць України, особам з 

інвалідністю внаслідок війни, які брали участь у бойових діях після 

24 лютого 2022 року)

340,3 148 2 тис грн

5.2.1.  Здійснювати фінансову підтримку організаційної діяльності 

обласних громадських організацій, які опікуються проблемами осіб 

з інвалідністю, ветеранів
1 502,7 1 502,7 958,7 544,0 12

5.3.1.  Забезпечити виплату компенсації за проїзд автомобільним 

транспортом пільгових категорій громадян на міжміських і 

міжобласних автобусних маршрутах загального користування
1 041,5 1 041,5 785,1 256,4 1 535

6.1.1.  Забезпечити виплату одноразової грошової допомоги 

медичним та іншим працівникам комунальних  закладів охорони 

здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом

SARS-CoV-2

4 000,0 4 000,0 610,0 3 390,0 61 10 тис грн

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

2 172,7 2 172,7 1 402,0 770,7 1

9.1.1.  Проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

спрямованих на підтримку сім’ї та відповідального батьківства, у 

тому числі з нагоди відзначення Міжнародного дня сім’ї, Дня 

матері,  новорічних та різдвяних свят. Виготовлення посвідчень 

батьків та дитини з багатодітної сім’ї

9,5 9,5 9,5 0,0 0

9.4.1.  Забезпечення фінансування комунальної установи 

«Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини» 2 596,4 2 596,4 1 533,8 1 062,6 1

9.4.2.  Забезпечення фінансування Полтавського обласного центру 

соціальних служб 4 573,6 4 573,6 3 336,1 1 237,5 1

81 057,0 51 484,281 057,0


