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З А Х О Д И  

щодо виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота"  

на період до 2020 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Відповідальні виконавці 

Джерело 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення 

(тис. гривень) * 

Всього 
У тому  числі  за  роками 

2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 1. НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

1. Проводити планомірне 

обстеження умов проживання 

осіб похилого віку, інвалідів, 

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. 
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2. 

 

Забезпечити надання адресної 

допомоги особам, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, 

відповідно до чинного 

законодавства та рішень 

органів місцевого 

самоврядування. 

Департамент соціального 

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).      

          

Місцеві 

бюджети 
Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 

Спонсорська 

допомога, 

благодійні 

внески. 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

3. 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 

самоврядування звільняються 

від сплати за соціальне 

обслуговування. 

 

 

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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4. Здійснити заходи щодо 

забезпечення надання 

населенню платних соціальних 

послуг та поліпшення їх 

якості. 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

(за узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад 

 (за узгодженням).     

            

 

Виконання заходу не потребує фінансування. 

 

5. 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. 

6. Розширити перелік надання 

соціальних послуг у громаді 

особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

залучати недержавних 

надавачів соціальних послуг 

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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до надання соціальних послуг, 

у тому числі  шляхом 

організації соціального 

замовлення на надання 

соціальних послуг. 

 

7. 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), департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

(за узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад 

 (за узгодженням).  

                    

Виконання заходу не потребує фінансування. 

 

8. Установити стипендію особам, 

яким виповнилося 100 і більше 

років, у розмірі не менше як 

300 гривень щомісяця. 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

(за узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад 

Місцеві 

бюджети 
Обсяги визначаються рішеннями відповідних рад 
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 (за узгодженням).                      

9. Організувати проведення 

громадських робіт, 

спрямованих на надання 

соціально-побутової допомоги 

ветеранам, інвалідам, 

одиноким непрацездатним 

громадянам. 

Обласний центр зайнятості (за 

узгодженням), департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад, 

виконавчі органи об’єднаних 

територіальних громад 

 (за узгодженням).                  

Місцеві 

бюджети 

У  межах  наявного фінансового  ресурсу. 

 

Кошти Фонду 

соціального 

страхування 

на випадок 

безробіття 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

 

10. Залучати волонтерів до 

надання соціальних послуг 

громадянам похилого віку та 

інвалідам, забезпечувати 

організаційну підтримку 

волонтерського руху, 

практикувати зустрічі з 

волонтерами та навчання. 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

 ( за узгодженням), об’єднанні 

виконавчі органи об’єднаних 

територіальних громад 

 (за узгодженням),                    

обласна організація 

Товариства Червоного Хреста  

(за узгодженням). 

Місцеві 

бюджети 

 

Виконання заходу не потребує фінансування. 

 

Спонсорські 

кошти, 

благодійні 

кошти 

Виконання заходу не потребує фінансування. 

 

11. Продовжити практику 

залучення об’єктів 

господарювання до надання 

соціально необхідних послуг у 

лазнях, перукарнях, пральнях, 

ремонтних майстернях, 

фотоательє безкоштовно та за 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад  

( за узгодженням), 

виконавчі органи об’єднаних 

територіальних громад 

 (за узгодженням). 

Спонсорські 

кошти, 

благодійні 

кошти 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 
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пільговими цінами одиноким 

непрацездатним громадянам 

похилого віку, інвалідам, 

сім’ям з дітьми, які цього 

першочергово потребують. 

 

12. Забезпечити надання 

одноразової матеріальної 

допомоги громадянам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  

(І категорії), та дітям-

інвалідам, які постраждали від 

наслідків Чорнобильської 

катастрофи 

(додаток 1). 

 

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 

2595,9 

 

559,4 615,3 676,8 744,4 

Місцеві 

бюджети 

2595,9 

 

559,4 615,3 676,8 744,4 

13. Забезпечити надання 

фінансової підтримки обласній 

організації ветеранів України, 

обласній Спілці  

воїнів – інтернаціоналістів та 

запасу, 

обласній організації 

Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів “Союз 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації. 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

бюджет 

6531,1 

 

 

1258,7 1480,8 1742,1 2049,5 
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Чорнобиль України”,  Центру 

допомоги учасникам 

антитерористичної операції. 

 

 

 

 

14. Забезпечити надання 

фінансової підтримки 

місцевим організаціям 

ветеранів, воїнів – інтернаціо-

налістів та запасу, волонтерів,  

організації інвалідів 

Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів “Союз 

Чорнобиль інвалідів України”,  

Центрам допомоги учасників 

антитерористичної операції та 

сприяти створенню належних 

умов для їх діяльності. 

 

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. 

15. Забезпечити надання послуг з 

лікування ліквідаторів аварії 

на Чорнобильській АЕС, 

віднесених до 2 та 3 категорії. 

 

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. 

 

16. Забезпечити придбання житла 

громадянам, які постраждали 

Департамент соціального 

захисту населення 

Місцеві 

бюджети 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 
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внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

(за узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад                       

(за узгодженням).              

       

 

 

 

 

17. 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 2). 

 

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   

7200,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 

18. Забезпечити оздоровлення 

дітей потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

Місцеві 

бюджети 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 
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(міст обласного значення) рад 

(за узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад                       

(за узгодженням).       

             

19. Забезпечити надання 

одноразової матеріальної 

допомоги громадянам,  

віднесеним до 2 та 3 категорії, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

дружинам (чоловікам) 

померлих громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорноморської катастрофи. 

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. 

 

 

 Усього:  18922,90 4177,50 4511,40 4895,70 5338,30 

у тому числі кошти:       

       

державний бюджет  - - - - - 

обласного бюджету  16327,00 3618,10 3896,10 4218,90 4593,90 

місцевих бюджетів  2595,90 559,40 615,30 676,80 744,40 

 

Розділ 2. МАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА КАТЕГОРІЇ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ІНШИХ ГРОМАДЯН 

 

1. Забезпечити надання 

одноразової матеріальної 

допомоги  учасникам бойових 

дій у роки Другої світової 

війни до Дня Перемоги 

та річниці визволення України  

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

 

 

Обласний 

бюджет 

 

 

14000,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 
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від фашистських загарбників 

(додаток 3). 

(за узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад                       

(за узгодженням).         

          

Місцеві 

бюджети 
14000,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 

2. Забезпечити надання 

щомісячної матеріальної 

допомоги учасникам 

визволення Миколаївської 

області від фашистських 

загарбників (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 

 

240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Місцеві 

бюджети 
240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

3. Забезпечити надання 

одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям загиблих та 

померлих учасників бойових 

дій в Афганістані, інвалідам 

війни в Афганістані 

(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 

 

4554,0 990,0 1089,0 1188,0 1287,0 

Місцеві 

бюджети 
4554,0 990,0 1089,0 1188,0 1287,0 

4. Забезпечити  передплату 

періодичного друкованого 

видання учасникам бойових 

дій 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет 

321,6 80,4 80,4 80,4 80,4 



 

Продовження додатка 2 

до Програми 

 

11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

у роки Другої світової війни та 

інвалідам війни з числа 

учасників  антитерористичної 

операції на сході України 

(додаток 6). 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

(за узгодженням), 

виконавчі органи об’єднаних 

територіальних громад                       

(за узгодженням). 

 

5. Забезпечити надання членам 

сімей військовослужбовців, які 

загинули в Афганістані або 

залишилися інвалідами 

загального захворювання,  

стовідсоткового 

зниження оплати за 

користування житлом та 

комунальними послугами. 

 

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. 

6. Забезпечити придбання житла 

для учасників бойових дій в 

Афганістані, які перебувають 

на квартирному обліку 

(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 

 

4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Місцеві 

бюджети 

4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

7. Забезпечення пріоритетного 

фінансування обласного 

госпіталю для інвалідів та 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет 

 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 
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утримання спеціалізованих 

ліжок для лікування ветеранів 

війни, розгорнутих на базі 

лікувально-профілактичних 

закладів. 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

(за узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад                       

(за узгодженням).      

                 

Місцеві 

бюджети 
У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

8. Забезпечити відшкодування 

витрат на поховання учасників 

бойових дій та інвалідів 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 та інвалідів 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 

3728,0 932,0 932,0 932,0 932,0 

 Усього:  49637,60 12112,40 12310,40 12508,40 12706,40 

у тому числі кошти:       

державного бюджету  - - - - - 

обласного бюджету  26843,60 6562,40 6661,40 6760,40 6859,40 

місцевих бюджетів 

 

 

 

 

 22794,00 5550,00 5649,00 5748,00 5847,00 
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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 проведення 

реабілітаційних заходів у 

санаторно-курортних закладах 

області для воїнів - 

інтернаціоналістів, учасників 

антитерористичної операції 

після лікування в госпіталі 

ветеранів війни. 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

(за узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад                       

(за узгодженням).          

             

Державний 

бюджет 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

 

Місцеві 

бюджети 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

 

3. Забезпечити  оздоровлення та 

відпочинок на базах 

відпочинку, санаторно-

курортних закладах 

демобілізованих учасників 

антитерористичній операції на 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

Державний 

бюджет 

У межах затверджених асигнувань 

Обласний 

бюджет 

10800,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 

Місцеві 

бюджети 

10800,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 
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сході України та членів їх 

сімей 

(додаток 9). 

(за узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад                       

(за узгодженням).       

              

4. Надавати одноразову 

матеріальну допомогу сім’ям 

загиблих та померлих 

учасників антитерористичної 

операції на сході України 

(додаток 10). 

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 

 

 

5440,00 

 

1360,0 1360,0 1360,0 1360,0 

Місцеві 

бюджети 

 

У межах наявного фінансового ресурсу. 

 

5. Надавати одноразову 

матеріальну допомогу дітям 

військовослужбовців, які 

загинули або померли 

внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних при 

виконанні службових 

обов’язків під час участі в 

антитерористичній операції 

(АТО) 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. 

 

6. Забезпечити придбання житла 

для сімей учасників 

антитерористичної операції на 

сході України, які 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет. 

 

 

40000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 



 

Продовження додатка 2 

до Програми 

 

15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

перебувають на квартирному 

обліку (додаток 11). 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

(за узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад                       

(за узгодженням).         

             

Місцеві 

бюджети 

40000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

7. Забезпечення учасникам 

антитерористичної операції  та 

членам сімей загиблих права 

на безоплатну передачу 

земельних ділянок із 

державної (комунальної) 

власності для будівництва  та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

 

Головне управління 

Держземагентства/Держгеока-

дастру у Миколаївській 

області, райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

(за узгодженням), 

виконавчі органи об’єднаних 

територіальних громад                       

(за узгодженням). 

Виконання заходу не потребує фінансування. 

8. Забезпечити безкоштовним 

харчуванням учнів  

загальноосвітніх навчальних 

закладів  із числа дітей 

загиблих учасників  

антитерористичної операції. 

Департамент освіти і науки 

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. 

9. 

 

Надавати психологічну 

допомогу учасникам 

Департамент  соціального 

захисту населення 

Обласний 

бюджет 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 
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антитерористичної операції, 

членам їх сімей та членам 

сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції. 

облдержадміністрації, 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації,  

обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді (за узгодженням). 

 

Місцеві 

бюджети 
У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

10. Забезпечити розповсюдження 

інформації про можливі форми 

отримання фінансової 

допомоги на впровадження 

бізнес-проектів та 

забезпечення організації і 

безоплатного надання 

допомоги у розробці 

інвестиційних проектів 

суб'єктам підприємницької 

діяльності, які є учасниками 

антитерористичної операції, та 

членам їх сімей. 

 

Департамент економічного 

розвитку  та регіональної 

політики 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад 

(за узгодженням), виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних громад                       

(за узгодженням),                     

громадські організації   

(за узгодженням). 

 

Обласний 

бюджет 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

Місцеві 

бюджети 
У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

Благодійні та 

спонсорські 

кошти 

У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

11. Забезпечити надання 

необхідної допомоги 

учасникам антитерористичної 

операції  у працевлаштуванні, 

сприяння у професійній 

підготовці, перепідготовці та 

підвищенні кваліфікації; 

залучення до участі у 

громадських та тимчасових 

роботах. 

Обласний центр зайнятості 

(за узгодженням). 

Державний 

бюджет 
У  межах наявного фінансового  ресурсу. 
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12. Забезпечити безоплатне 

відвідування закладів культури 

членами сімей загиблих 

учасників антитерористичної 

операції. 

Департамент культури, 

туризму та культурної 

спадщини 

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. 

Спонсорські 

кошти 
У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

13. Надавати підтримку 

волонтерським організаціям у 

забезпеченні надання 

допомоги учасникам 

антитерористичної операції  

на сході України. 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного значення) рад, 

виконавчі органи об’єднаних 

територіальних громад                       

(за узгодженням).         

             

Місцеві 

бюджети 
У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

Спонсорські 

кошти 
У  межах наявного фінансового  ресурсу. 

  Усього:  96240,00 24060,00 24060,00 24060,00 24060,00 

у тому числі кошти:       

державного бюджету  - - - - - 

обласного бюджету  56240,00 14060,00 14060,00 14060,00 14060,00 

місцевих бюджетів  40000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 
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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 

патрулювання з метою 

виявлення бездомних 

громадян, запобігання 

надзвичайним подіям та 

надання соціальної допомоги. 

Обласний центр обліку 

бездомних громадян      

(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. 
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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:  - - - - - 

у тому числі кошти:       

державного бюджету  - - - - - 

обласного бюджету  - - - - - 

місцевих бюджетів  - - - - - 

 

Розділ 5. РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

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 

Облдержадміністрація. Обласний 

бюджет 

 

9850,0 1950,0 2300,0 2600,0 3000,0 
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(телефонний зв’язок, 

Інтернет). 

 Усього:  9850,0 1950,0 2300,0 2600,0 3000,0 

у тому числі кошти:       

обласного бюджету  9850,0 1950,0 2300,0 2600,0 3000,0 

місцевих бюджетів       

 Усього:  174650,5 42299,9 43181,8 44064,1 45104,7 

у тому числі кошти:       

державного бюджету  - - - - - 

обласного бюджету  109260,6 26190,5 26917,5 27639,3 28513,3 

місцевих бюджетів  65389,9 16109,4 16264,3 16424,8 16591,4 

 

 

*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.  

 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків директора департаменту, 

заступник директора департаменту,  

начальник управління соціальних послуг                                                                                                   Л.П. Бєлкіна 

 


