
Передбачено, 

тис. грн.

Затверджено, 

тис. грн.
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Розмір 

допомоги

Всього на фінансування основних напрямків 

Програми:
80 790,7 80 790,7 22 829,8 57 960,9 * *

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

2 500,0 2 500,0 0,0 2 500,0 0

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 1 434,1 2 889,9 1 006

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

2 400,0 2 400,0 0,0 2 400,0 0

4.2.1.  Провести оздоровлення вихованців Зіньківського та 

Новосанжарського дитячих будинків-інтернатів у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку
300,0 300,0 0,0 300,0 0

5.1. Надання грошової допомоги та пільг окремим категоріям 

громадян (п.5.1.1. - п.5.1.7.)
53 857,0 53 857,0 15 528,1 38 328,9 3 809

5.1.1. Одноразова грошова допомога, згідно звернень громадян, 

за рішенням Комісії з розгляду питань з надання матеріальної 

допомоги населенню з обласного бюджету
8 046,2 1 224

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України 2 236,6 61 до 50 тис грн

пораненим військовослужбовцям 58,0 36 до 30 тис грн

членам сімей осіб, які беруть участь в АТО/ООС 7,0 2 до 5 тис грн

членам сімей загиблих на увічнення пам’яті 0,0 0 15 тис грн

переміщеним особам 14,0 11
особам, які опинилися у складних життєвих обставинах 5 730,6 1 114

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

7,0 1 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 5 875,8 1 954

членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, а також  брали 

участь в АТО/ООС
0,0 0 3 тис грн

вдовам учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 4 918,9 1 636 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

1 502,1 609
2 393 грн на 

місяць / 107 

дитина

53 857,0 38 328,9

Напрямки Програми

Стан використання коштів на реалізацію напрямків 

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

За 2022 рік

5 408 

53 857,0

25,7%
Показники Програми 

без утримання 
установ

70 498,0 
тис. грн.

18 104,3 
тис. грн.
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5.1.6.  Щоквартальна грошова допомога членам сімей осіб, які 

перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення 

АТО/ООС
95,7 20

4 786 грн на 

місяць / 10 

осіб

5.1.7.  Додаткова матеріальна допомога на оздоровлення окремим 

пільговим категоріям громадян (постраждалим внаслідок ЧАЕС, 

віднесеним до першої категорії, дітям з інвалідністю ЧАЕС, та 

постраждалим учасникам АТО)

1,3 1 1 тис грн

5.2.1.  Здійснювати фінансову підтримку організаційної діяльності 

обласних громадських організацій, які опікуються проблемами осіб 

з інвалідністю, ветеранів
1 350,0 1 350,0 614,1 735,9 12

5.3.1.  Забезпечити виплату компенсації за проїзд автомобільним 

транспортом пільгових категорій громадян на міжміських і 

міжобласних автобусних маршрутах загального користування
2 500,0 2 500,0 522,6 1 977,4 1 107

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

2 186,1 2 186,1 860,8 1 325,3 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

340,0 340,0 9,5 330,5 0

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.:

- проведення обласної акції «Домашнє насильство. Усвідомлення. 

Розуміння. Протидія»;

- розробка, виготовлення та розповсюдження буклетів, плакатів, 

акцидентної продукції відповідної тематики;

- розміщення в засобах масової інформації та в соціальних 

мережах  відеопродукції відповідної тематики

80,0 80,0 0,0 80,0 0

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

40,0 40,0 0,0 40,0 0

9.4.1.  Забезпечення фінансування комунальної установи 

«Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини» 2 183,0 2 183,0 1 068,4 1 114,6 1

9.4.2.  Забезпечення фінансування Полтавського обласного центру 

соціальних служб 4 573,6 4 573,6 2 182,2 2 391,4 1

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;

- 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

117,0 117,0 0,0 117,0 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

30,0 30,0 0,0 30,0 0

53 857,0 38 328,953 857,0
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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

10,0 10,0 0,0 10,0 0


