
   

Загальний обсяг фінансових ресурсів  загального та 

спеціального  фонду бюджетів усіх рівнів -                    

3,3 млрд. грн.

 Загальна чисельність  працівників соціальної сфери  - 

7964 од.

Загальний обсяг фінансових ресурсів у соціальній 

сфері області - 18,2 млрд. грн.

Загальна штатна чисельність працівників галузі - 

5551 од.

Схема управління фінансовими ресурсами галузі соціального захисту населення у 2015 році

32  управління праці та 

соціального захисту 

населення, у тому числі:

у містах - 11;

649,5 шт.од.; 48155,6
тис.грн.;

у районах - 20; 745,5

шт.од.; 27268,0 тис.грн.

25 територіальних центрів 

1841,25 шт.од.;

загальний фонд 69595,1 тис.грн.;

спеціальний фонд 6006,6 тис. 

грн.;

обслужено 37,1 тис.осіб,   із них 

вдома - 15,1 тис. осіб;
(міський,  районний бюджети)

11 будинків-інтернатів 

для малолітніх інвалідів, 

літніх людей та інвалідів 

1688 шт.од.;

загальний фонд

157717,1 тис. грн.;

спец.фонд 

34947,7 тис.грн.

2779 ліжко-місць;

комунальна 

установа 

"Комп'ютерний 

інформаційно-

обчислювальний 

цент" Запорізької 

обласної ради

62  шт.од.;          

4718,8 тис.грн.

обласні центри 

професійної та соціальної 

реабілітації дітей -

інвалідів

82 шт.од.;

10721,9 тис.грн.;

пройшли реабілітацію 

74 інваліда,  178 дітей-

інвалідів

Фонд соціальної підтримки 

громадян, які потребують 

невідкладної допомоги 

(за програмою "Назустріч 

людям")

4 шт.од.; 222,6 тис.грн.;

на допомогу -

8,6 тис. осіб;

7153,6  тис.грн.

11 громадських 

організацій 

ветеранів та 

інвалідів

(за програмою 

"Назустріч 

людям")

332,7 тис.грн.

Соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобольської катастрофи

8,7 тис. осіб;

17789,4 тис.грн. 

Соціальний захист ветеранів війни, 

інвалідів, інших категорій

62,3 тис. осіб; 

32831,0 тис.грн.

Допомога сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям тощо

138,4 тис. осіб;

1670239,1 тис.грн. 

у т.ч. прийомні сім"ї - 23452,8 

тис. грн.

Надання пільг населенню та 

житлових субсидій на ЖКП

428,8 тис.осіб;

692975,6 тис. грн.

Надання пільг населенню та 

субсидій на тверде паливо і 

скраплений газ 39,3 тис. осіб; 

39294,5 тис. грн.

Видатки на поховання 

учасників бойових дій

0,6 тис.осіб; 1753,0тис.грн.

Пільги на медичне обслуговування 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

1185,6 тис.грн.

Інші видатки на 

соціальний захист 

населення

42187,9 тис. грн.

Транспортні виплати інвалідам

2,5 тис.осіб; 605,2 тис.грн.

Встановлення телефонів інвалідам І 

та ІІ груп

3,0 тис.грн.; 35 особи

4 обласні програми 

21166,8 тис.грн.

(без урахування Фонду і 

громадських організацій)

Надання адресної грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним 21,9 тис. 

сімей; 195500,0 тис. грн.; одноразової 

грошової допомоги

0,2 тис. осіб; 242,7 тис.грн.

3 центри соціальної 

реабілітації дітей-

інвалідів, інвалідів

64,25 шт.од.;

загальний фонд 3647,0 

тис.грн; спец.фонд 99,3
тис. грн.; 

пройшли реабілітацію 495
інваліда

м.Бердянськ, Мелітополь, 

Приморський район)

25  центрів 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді  

306 шт.од.;

12575,3 тис. грн.

Кіл-ть охоплених 

сімей 32,1 тис.осіб       

обласний центр 

соціальних 

служб для сім"ї, 

дітей та молоді, 

програми і 

заходи

26,25 шт.од.

2045,4 тис.грн.

КУ "Обласний 

центр 

соціально-

психологічної 

допомоги" ЗОР

14,5  шт.од.

1020,0 

тис.грн.

Соціальний захист учасників АТО та 

сімей загиблих військовослужбовців в 

АТО

104544,7 тис. грн.

"Назустріч людям..."  9642,6 тис.грн.,
у т.ч. забезпечення житлом сімей, члени яких загибли в 

АТО  6 квартир та 1 співфінансування з державного 

бюджету 3735,5 тис. грн.

"Соціальний захист інвалідів..."  163,9 тис.грн. 

"Соціальний захист бездомних..."501,9 тис.грн.

"Оздоровлення та відпочинок дітей, підтримка 

сім'ї..."  10858,4 тис.грн., у тому числі

оздоровлення  2652 дітей на 10455,5 тис.грн.

Одноразова грошова допомога 

членам сімей, смерть яких 

пов"язана з участю на Майдані

та особам, які отримали тілесні 

ушкодження 243,6 тис. грн.

Технічне забезпечення УСЗН  

2129,4 тис. грн.

Виплата матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, звільненими 

з військової строкової служби 689,4 

тис. грн.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,         68 
шт.одиниць; 3110,9 тис.  грн. 

Обласний бюджетДержавний бюджет
Субвенції із державного

бюджету місцевим
бюджетам

Обласний бюджет
Міський, районний

бюджети

Субвенція з обласного 

бюджету на оплату за 

проживання вимушених 

переселенців в рамках 

програми "Назустріч 

людям" 

1298 осіб; 4258,2 тис. грн.

Коменсація

фізичним особам за 

надання соціальних 

послуг

5,0 тис. осіб;

7963,8 тис.грн.

Допомога вимушеним
переселенцям від

УВКБ ООН
700 осіб; 

1400,0 тис. грн.

Виконавчі органи Фондів державного
соціального страхування

Головне управління Пенсійного Фонду 

Ураїни в Запорізькій області

28 міське та районне управліня

Чисельність працюючих1497 осіб

Обсяги фінансування з Фонду

13908,9  млн. грн.

Обласний центр зайнятості

27теритіріальних центрів зайнятості

Чисельність працюючих 589 осіб

Обсяги фінансування з Фонду -

315,5 млн. грн.

Виконавча дирекція Запорізького обласного 

відділення  Фонду з тимчасової втрати 

працездатності

10 територіальних відділень

Чисельність працюючих  179 осіб

Обсяги фінансування з Фонду -

313,2 млн.грн.

Запорізьке обласне управління  виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України

10 міжрайонних відділень

Чисельність працюючих 148 осіб

Обсяги фінансування з Фонду -

326,2 млн. грн.

Надання інших пільг 

населенню, передбачених 

законодавством 

504,0 тис. осіб;

85823,1 тис. грн.


