
Додаток 2  

до Програми 

 

З А Х О Д И  

щодо виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота"  

на період до 2023 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Джерело 

фінансуванн

я 

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення 

(тис. гривень) * 

Всього 
У тому числі за роками 

2021 2022 2023 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Розділ 1. НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

1. 

Проводити планомірне 

обстеження умов проживання 

осіб похилого віку, осіб з 

інвалідністю, багатодітних та 

малозабезпечених 

сімей, постраждалих 

та ліквідаторів наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС, сімей 

вимушених переселенців зі 

сходу України та сімей 

учасників антитерористичної 

операції з метою визначення 

осіб, які потребують різних 

видів допомоги, та вчасного 

реагування у разі виникненні 

проблем. 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді,  обласна організація 

Товариства Червоного 

Хреста (за узгодженням), 

обласна громадська 

організація волонтерів  

(за узгодженням), обласна 

організація ветеранів 

України  

(за узгодженням), 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Місцеві 

бюджети 

 

 

 

 

 

Виконання заходу не потребує фінансування. 

 

 

 

 

 

 

Спонсорська, 

благодійна 

допомога 

Виконання заходу не потребує фінансування. 

2. Забезпечити надання адресної Департамент соціального Місцеві Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 
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допомоги особам, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, 

відповідно до чинного 

законодавства та рішень 

органів місцевого 

самоврядування. 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

обласна організація 

Товариства Червоного 

Хреста  

(за узгодженням), обласний 

благодійний фонд 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим  

(за узгодженням), 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст 

обласного значення) рад (за 

узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад 

(за узгодженням). 

бюджети 

3. 

Забезпечити надання 

одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям 

Миколаївської області 

(додаток 1). 

Обласна рада, департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації   

Обласний 

бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу. 

Місцеві 

бюджети 

Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 

4. Передбачити кошти 

територіальним центрам 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

для компенсації за соціальне 

обслуговування громадян, які 

відповідно до рішень місцевих 

органів виконавчої влади або 

органів місцевого 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад 

(за узгодженням).  

Місцеві 

бюджети 

Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 
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самоврядування звільняються 

від сплати за соціальне 

обслуговування. 

 

5. Здійснити заходи щодо 

забезпечення надання 

населенню платних 

соціальних послуг та 

поліпшення їх якості. 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад(за узгодженням).                

Місцеві 

бюджети 

Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 

6. Забезпечити функціонування  

у структурі територіальних 

центрів соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг), центрів 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, у виконавчих 

органах окремих 

територіальних громад посад 

фахівців із соціальної роботи 

та спеціалістів із захисту прав 

дітей, зокрема в сільській 

місцевості. 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад, виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Місцеві 

бюджети 

У межах наявного фінансового  ресурсу. 

7. Розширити перелік надання 

соціальних послуг у громаді 

особам, які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах , залучати 

недержавних надавачів 

соціальних послуг до надання 

соціальних послуг, у тому 

числі  шляхом організації 

соціального замовлення на 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад, виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Місцеві 

бюджети 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 
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надання соціальних послуг. 

8. Систематично проводити 

благодійні акції з метою 

залучення додаткових коштів 

та натуральної допомоги для 

надання різних видів адресної 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим верствам 

населення. 

Обласна організація 

Товариства Червоного 

Хреста (за узгодженням), 

обласна громадська 

організація волонтерів (за 

узгодженням), обласний 

благодійний фонд 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим (за 

узгодженням), 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Місцеві 

бюджети 

 

 

Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 

Спонсорська, 

благодійна 

допомога 

Виконання заходу не потребує фінансування. 

9. Установити щомісячну  

стипендію особам, яким 

виповнилося 100 і більше 

років. 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад 

(за узгодженням). 

Обласний 

бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу. 

Місцеві 

бюджети 

Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 

 

10. Залучати волонтерів до 

надання соціальних послуг 

громадянам похилого віку та 

особам з інвалідністю, 

забезпечувати організаційну 

підтримку волонтерського 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад 

( за узгодженням), 

об’єднанні виконавчі 

Місцеві 

бюджети 

Виконання заходу не потребує фінансування. 
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руху, практикувати зустрічі з 

волонтерами та навчання. 

органи об’єднаних 

територіальних громад 

(за узгодженням), обласна 

організація Товариства 

Червоного Хреста  

(за узгодженням). 

Спонсорські 

кошти, 

благодійні 

кошти 

Виконання заходу не потребує фінансування. 

11. Забезпечити надання 

одноразової матеріальної 

допомоги громадянам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

(категорії 1), та дітям з 

інвалідністю, інвалідність 

яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою 

(додаток 2). 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

обласна організація 

Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів “Союз 

Чорнобиль інвалідів 

України” (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Обласний 

бюджет 

3215,7 971,5 1068,7 1175,5 

Місцеві 

бюджети 

Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 

12. Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям, 

діяльність яких має соціальну 

спрямованість на конкурсній 

основі. 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад 

(за узгодженням). 

Обласний 

бюджет 

11797,9 3709,7 3939,7 4148,5 

Місцеві 

бюджети 

Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 

13. Забезпечити надання послуг з Департамент соціального Місцеві У межах наявного фінансового  ресурсу. 
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лікування ліквідаторів аварії 

на Чорнобильській АЕС, 

віднесених до категорії 2 та 3. 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

бюджети 

14. Забезпечити пільги на 

медичне обслуговування 

громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 1998 

року № 1303 “Про 

впорядкування безоплатного 

та пільгового відпуску 

лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за 

певними категоріями 

захворювань” (додаток 3). 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Обласний 

бюджет 

7104,8 2234,0 2372,5 2498,3 

15. Забезпечити надання 

одноразової матеріальної 

допомоги громадянам,  які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

віднесеним до категорії 2 та 3, 

дружинам (чоловікам) 

померлих громадян, які 

постраждали внаслідок 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

Місцеві 

бюджети 

У межах наявного фінансового  ресурсу. 
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Чорноморської катастрофи. громад (за узгодженням).                    

 Усього:  22118,4 6915,2 7380,9 7822,3 
у тому числі кошти:          
державний бюджет  0 0 0 0 

обласного бюджету  22118,4 6915,2 7380,9 7822,3 

місцевих бюджетів  0 0 0 0 

 

Розділ 2. МАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА КАТЕГОРІЇ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ІНШИХ ГРОМАДЯН 

 

1. Забезпечити надання 

щомісячної матеріальної 

допомоги учасникам бойових 

дій у роки Другої світової 

війни (додаток 4). 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Обласний 

бюджет 

32940,0 10980,0 10980,0 10980,0 

Місцеві 

бюджети 

Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 

2. Забезпечити надання 

щомісячної матеріальної 

допомоги учасникам 

визволення Миколаївської 

області від фашистських 

загарбників (додаток 5). 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад                       (за 

узгодженням). 

Обласний 

бюджет 

180,0 60,0 60,0 60,0 

Місцеві 

бюджети 

Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 
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3. Забезпечити надання 

одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям загиблих та 

померлих учасників бойових 

дій в Афганістані, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни в 

Афганістані 

(додаток 6). 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад                       (за 

узгодженням). 

Обласний 

бюджет 

5586,6 1687,8 1856,6 2042,2 

Місцеві 

бюджети 

Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 

4. Забезпечити надання  

одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям загиблих та 

померлих учасників бойових 

дій на території інших країн, 

особам з інвалідністю 

внаслідок війни на території 

інших країн  

(додаток 7). 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад                       (за 

узгодженням). 

Обласний 

бюджет 

903,6 273,0 300,3 330,3 

Місцеві 

бюджети 

Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 

5. Забезпечити надання членам 

сімей військовослужбовців, 

які загинули в Афганістані або 

залишилися  особами з 

інвалідністю загального 

захворювання, 

стовідсоткового 

зниження оплати за 

користування житлом та 

комунальними послугами. 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад                       (за 

узгодженням). 

Місцеві 

бюджети 

У  межах наявного фінансового ресурсу. 
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6. Забезпечити відшкодування 

витрат на поховання учасників 

бойових дій та особам з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 28 жовтня 2004 року 

№1445 «Про затвердження 

Порядку проведення 

безоплатного поховання  

померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі заслуги та 

особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, 

учасників бойових дій, 

постраждалих учасників 

Революції Гідності і осіб з 

інвалідністю внаслідок війни» 

(додаток 8). 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Обласний 

бюджет 

3535,2 1178,4 1178,4 1178,4 

7. Забезпечення житлом 

громадян та членів їх сімей, 

які потребують поліпшення 

житлових умов та 

перебувають на квартирному 

обліку 

(додаток 9). 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Місцеві 

бюджети 

В межах наявного фінансового ресурсу 

8. Забезпечити надання на 

конкурсній основі одноразової 

допомоги для відкриття або  

розвитку власної справи  

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет 

 

В межах наявного фінансового ресурсу 
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учасникам бойових дій, які 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а 

також внутрішньо 

переміщеним особам, які 

постійно проживають на 

території Миколаївської 

області. 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад  (за узгодженням), 

Миколаївський обласний 

центр зайнятості  

(за узгодженням). 

Місцеві 

бюджети 

В межах наявного фінансового ресурсу 

 Усього:  43145,4 14179,2 14375,3 14590,9 
у тому числі кошти:          

державного бюджету  0 0 0 0 
обласного бюджету  43145,4 14179,2 14375,3 14590,9 
місцевих бюджетів  

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Розділ 3. НАДАННЯ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ 

 

1. Звільнити членів сімей 

учасників антитерористичної 

операції на період їх участі в 

антитерористичній операції 

від сплати за послуги з 

утримання житлових 

будинків, споруд та 

прибудинкових територій 

(квартирної плати) у межах 

загальної площі. 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Місцеві 

бюджети 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

2. Забезпечити надання послуг з 

оздоровлення та відпочинку 

на базах відпочинку, в 

санаторно-курортних закладах 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет 

74251,7 23347,5 24795,0 26109,2 
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учасників бойових дій та/або 

членів їх сімей (додаток 10). 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Місцеві 

бюджети 

В межах наявного фінансового ресурсу 

3. Забезпечити надання 

одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям загиблих та 

померлих учасників 

АТО/ООС на сході України 

(додаток 11). 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням).                      

Обласний 

бюджет 

 

 

4350,0 1450,0 1450,0 1450,0 

Місцеві 

бюджети 

В межах наявного фінансового ресурсу 

4. Надавати щомісячну 

матеріальну допомогу дітям 

військовослужбовців 

Збройних Сил України та 

інших військових формувань, 

у тому числі добровольчих, 

які  загинули, пропали 

безвісти або померли 

внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних при 

виконанні службових 

обов’язків на тимчасово 

окупованій території АР 

Крим, м.Севастополя, під час 

участі в антитерористичній  

операції (АТО) на сході 

України  (додаток 12). 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Обласний 

бюджет 

2808,0 936,0 936,0 936,0 

Місцеві 

бюджети 

В межах наявного фінансового ресурсу 
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5. Заходи, пов’язані із 

соціальною підтримкою осіб, 

які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та 

державного суверенітету на 

сході України 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Обласний 

бюджет 

У межах наявного фінансового  ресурсу. 

Місцеві 

бюджети 

У межах наявного фінансового  ресурсу. 

  Усього:  81409,7 25733,5 27181,0 28495,2 
у тому числі кошти:          
державного бюджету  0 0 0 0 
обласного бюджету  81409,7 25733,5 27181,0 28495,2 
місцевих бюджетів  0 0 0 0 

 

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РЕІНТЕГРАЦІЇ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 

1. Забезпечити  функціонування 

пунктів обігріву, місць 

тимчасового проживання 

бездомних громадян та осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі, на території  

міст і районів області. 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням).                     

Місцеві 

бюджети 

У межах наявного фінансового  ресурсу. 

2. Створити житловий фонд 

соціального призначення, у 

тому числі соціальні 

гуртожитки. 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Місцеві 

бюджети 

У межах наявного фінансового  ресурсу. 

3. Проводити соціальне Обласний центр обліку Виконання заходу не потребує фінансування. 
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патрулювання з метою 

виявлення бездомних 

громадян, запобігання 

надзвичайним подіям та 

надання соціальної допомоги 

бездомних громадян (за 

узгодженням), 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

4. Забезпечити надання 

психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-

медичних, соціально-

економічних, юридичних, 

інформаційних послуг 

бездомним особам з числа 

молоді та неповнолітніх, які 

звільнилися з місць 

позбавлення волі. 

Обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді (за узгодженням) , 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) 

рад (за узгодженням), 

виконавчі органи 

об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

Виконання заходу не потребує фінансування. 

 Усього: 0 0 0 0 0 

у тому числі кошти:      

державного бюджету 0 0 0 0 0 

обласного бюджету 0 0 0 0 0 

місцевих бюджетів 0 0 0 0 0 

 

Розділ 5. РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
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1. Надання інших соціальних 

послуг шляхом забезпечення 

функціонування 

контактного центру 

Миколаївської області як 

складової системі 

оперативного розгляду 

звернень органами виконавчої 

влади та органами місцевого 

самоврядування за принципом 

”єдиного вікна” за допомогою 

засобів телекомунікації 

(телефонний зв’язок, 

Інтернет). 

Облдержадміністрація Обласний 

бюджет 

 

11050,0 3450,0 3700,0 3900,0 

 Усього:  11050,0 3450,0 3700,0 3900,0 
у тому числі кошти:          

обласного бюджету  11050,0 3450,0 3700,0 3900,0 
місцевих бюджетів          

 Усього:  157723,5 50277,9 52637,2 54808,4 
у тому числі кошти:        

державного бюджету  0 0 0 0 
обласного бюджету  157723,5 50277,9 52637,2 54808,4 
місцевих бюджетів  0 0 0 0 

*Примітка. Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається рішенням обласної ради під час затвердження обласного 

бюджету Миколаївської області на відповідний бюджетний рік і може змінюватися з урахуванням надходжень до обласного бюджету.  


