
   

Загаль
ний 

Видатки з державного та місцевого бюджетів за 2014 рік

11 будинків-інтернатів для малолітніх 
інвалідів, літніх людей та інвалідів 

загальний фонд та бюджет розвитку - 97 
600,2 тис. грн.

спеціальний фонд - 31 180,1 тис. грн.

комунальна установа "Комп'ютерний 
інформаційно-обчислювальний цент" 

Запорізької обласної ради

загальний фонд - 3 305,3 тис. грн.

обласні центри професійної та соціальної 
реабілітації дітей -інвалідів

загальний фонд та бюджет розвитку - 4 
585,5 тис. грн.;

спеціальний фонд - 8,7 тис.грн.

2 програма за 8 напрямами щодо адресної 
допомоги чорнобильцям та комплексне медико-

санітарне забезпечення 
8,4 тис. осіб; 16 610,7 тис.грн.

3 програми соціального захисту ветеранів війни, 
інвалідів, інших категорій

29 014,1 тис.грн.

10 програм допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям тощо
119,7 тис. осіб;

1 537 732,2 тис.грн. у т.ч. 
прийомні сім"ї -
19 796,5 тис. грн.

17 програм щодо пільг 
ветеранам війни,  праці, 
чорнобильцям, іншим 

категоріям
328 079,0 тис.грн.

програма житлових 
субсидій              
( 2 напрями)

61 082,4 тис.грн.

видатки на поховання 
учасників бойових дій

1 762,6 тис.грн.

допомога на догляд за 
інвалідом І чи ІІ групи 
внаслідок психічного 

розладу
29 017,5тис.грн.

пільги на медичне 
обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

693,3 тис. грн.

транспортні виплати 
інвалідам

602,3 тис.грн.

встановлення телефонів 
інвалідам І та ІІ груп

3,6 тис.грн.;

Одноразова виплата жінкам, яким присвоєне 
почесне звання України "Мати-героїня"

89 осіб; 1 086,0 тис.грн.

обласний центр соціальних служб для 
сім"ї, дітей та молоді, програми і 

заходи
1 473,3 тис. грн.

обласний центр соціально-
психологічної допомоги

674,7 тис. грн.

Забезпечення житлом сімей, члени яких загибли 
в АТО 

5 квартир- 1 588,6 тис.грн;
Забезпечення житлом учасників АТО 

1 квартира - 456,0 тис. грн.

Реабілітація дітей з дитячим церебральним 
паралічем 

20,6 тис.грн.

"Назустріч людям"  
7 195,4 тис.грн.

у тому числі 
надання адресної грошової 
допомоги - 3 734,8 тис.грн.;

оздоровлення ветеранів війни, 
праці, інвалідів, дітей війни  - 1 

047,5 тис. грн.; 
фінансова підтримка 

12 громадських організацій 
347,7 тис. грн.

"Соціальний захист інвалідів"  
178,2 тис.грн., у тому числі 
надання адресної грошової 

допомоги інвалідам на 
гемодіаліз 145,0 тис. грн. 

"Соціальний захист бездомних" 
399,4 тис.грн.,  

у тому числі гаряче 
харчування - 199,8 тис. грн.

"Оздоровлення та відпочинок 
дітей, підтримка сім"ї" 

9477,4 тис.грн., 
у тому числі

оздоровлення  2680 дітей 
на 9 100,8 тис.грн.

Державний бюджет
75,1 млн. грн.

Обласний бюджет
188,2 млн. грн.

забезпечення функціонування 
комунальних установ та закладів

реалізація державних 
програм

реалізація регіональних 
програм

Субвенції із державного бюджету 
місцевим бюджетам

1926,9 млн. грн.

Одноразова грошова допомога членам сімей, 
смерть яких пов"язана з участю на Майдані 1 

особа - 121,8 тис. грн.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, 62 

Надання адресної грошової допомоги 
переселенцям

13735 осіб - 25 943,9 тис. грн.

Часткова оплата за проживання вимушених 
переселенців

126 осіб - 209,6 тис. грн. Допомога вимушеним переселенцям 
від  УВКБ ООН

557 осіб - 2 793,0 тис. грн.

Субвенція з обласного бюджету на оплату за 
проживання вимушених переселенців в рамках 

програми "Назустріч людям"
1298 осіб - 6 427,7 тис. грн.
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