
   

 

Схема управління фінансовими ресурсами галузі соціального захисту населення у 2017 році

31  управління

соціального захисту 

населення, у тому числі:

у містах - 11;

729,5 шт.од.;

112900,3 тис.грн.;

у районах - 20;
737,5 шт.од.;

58131,4 тис.грн.

25 територіальних центрів 

1800,0 шт.од.;

загальний фонд 107484,6 тис.грн.;

спеціальний фонд 

8973,5 тис. грн.;

обслужено37,2 тис.осіб,   із них 

вдома -14,6 тис. осіб;
(міський,  районний бюджети)

11 будинків-інтернатів для 

малолітніх інвалідів, літніх 

людей та інвалідів 

1740 шт.од.;

загальний фонд

169 251,8 тис. грн.;

спец.фонд 

55 233,3 тис.грн.

2799 ліжко-місць;

комунальна 

установа 

"Комп'ютерний 

інформаційно-

обчислювальний 

цент" Запорізької 

обласної ради

68  шт.од.;        

загальний фонд  

6000,7 тис.грн.;

спеціальний фонд

11,3 тис. грн.

обласні центри професійної та 

соціальної реабілітації дітей -

інвалідів

82 шт.од.;

7704,9 тис.грн.;

спец.фонд

47,5 тис .грн.

пройшли реабілітацію 

72осіб з інвалідністю,  

183 дітей з інвалідністю

12 громадських 

організацій 

ветеранів та осіб з 

інвалідністю

(за програмою 

"Назустріч 

людям")

396,9 тис.грн.

Соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобольської катастрофи

7,8 тис. осіб;

19 454,4 тис.грн. 

Соціальний захист ветеранів війни, 

інвалідів, інших категорій

50,9 тис. осіб; 

49 472,5 тис.грн.

Допомога сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям тощо

105,9 тис. осіб;

2 036 859,5  тис.грн. 

у т.ч. прийомні сім"ї - 33 

721,8  тис. грн.

Надання пільг населенню та 

житлових субсидій на ЖКП

428,7 тис.осіб;

2 868 908,2 тис. грн.

Надання пільг населенню та 

субсидій на тверде паливо і 

скраплений газ 

43,2 тис. осіб; 

103 117,2 тис. грн.

Видатки на поховання 

учасників бойових дій

0,5 тис.осіб; 1 664,0 тис.грн.

Пільги на медичне обслуговування 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

1085,4 тис.грн.

Інші видатки на соціальний 

захист населення

101943,0 тис. грн.

Транспортні виплати особам з 

інвалідністю

1,9 тис.осіб; 548,4 тис.грн.

Встановлення телефонів особам з 

інвалідністю І та ІІ груп

0 тис.грн.;

6 обласних програм

70516,8 тис.грн.

(без урахування  громадських 

організацій)

Надання адресної грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним 

13,8 тис. сімей; 

135 554,9 тис. грн.

2 центри соціальної 

реабілітації дітей-

інвалідів, інвалідів

59,25 шт.од.;

загальний фонд 4679,8 

тис.грн; спец.фонд 2018,1 
тис. грн.; 

пройшли реабілітацію 498 
осіб

(м.Бердянськ, Мелітополь)

23  центри 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді  

295 шт.од.;

20 616,3 тис. грн.

Кіл-ть охоплених 

сімей 21,5 тис.осіб       

обласний центр 

соціальних служб 

для сім"ї, дітей та 

молоді, програми і 

заходи

26,25 шт.од.

загальний фонд 

2587,1 тис.грн.;

спеціальний фонд 

270,3 тис. грн.

КУ "Обласний центр 

соціально-психологічної 

допомоги" ЗОР

14,25  шт.од.

1058,8 тис.грн.
Надано тимчасове 

проживання 45 особам,

отримали соціально-

психологічну допомогу 

274 особи                                                                

Соціальний захист учасників АТО та 

сімей загиблих військовослужбовців в 

АТО

0,6 тис. осіб;

24 567,8 тис. грн.

"Назустріч людям..."  53933,8  тис.грн., у т.ч.
адресна грошова допомога 19,9 тис. осіб; 

33 584,0 тис .грн.

компенсація 4 інвалідам ІІІ групи АТО для придбання житла 

2518,5 тис.грн.

"Соціальний захист інвалідів..." 319,3 тис.грн. 

"Оздоровлення та відпочинок дітей, підтримка сім'ї..."  

15 412,9 тис.грн., у тому числі

оздоровлення  2661 дітей на14 930,0 тис.грн.

Одноразова грошова допомога 

особам смерть, яких пов"язана з 

участю на Майдані

та особам, які отримали тілесні 

ушкодження 11 осіб;

2930,5 тис. грн.

Виплата матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, звільненими 

з військової строкової служби 953 

особи;

2049,3 тис. грн.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,         68 
шт.одиниць; 7938,3 тис.  грн. 

Обласний бюджетДержавний бюджет
Субвенції із державного 

бюджету місцевим 
бюджетам

Обласний бюджет
Міський, районний 

бюджети

Коменсація

фізичним особам за надання 

соціальних послуг

4,5 тис. осіб;

9630,0 тис.грн.

Надання інших пільг 

населенню, передбачених 

законодавством 

123 928,2 тис. грн.

Будівництво (придбання) житла для сімей 

загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в АТО, а також для 

інвалідів I-II групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у 

зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов  7 осіб  

5 105,7 тис.грн.

Бюджет об'єднаних 
територіальних громад

Інші видатки на соціальний захист 

населення

1 102,8 тис. грн.

Надання інших пільг населенню, 

передбачених законодавством 

383,6 тис. грн.

7 установ (відділень) 

соціального захисту населення 

обслужено 938 осіб      

4 216,4 тис.грн.

Заходи з оздоровлення та 

відпочинку дітей   

787,0 тис.грн.

Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу - 32,4 тис. грн.
Виплата соціальної стипендії

студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів

28 395,0 тис. грн.
"Соціальний захист бездомних …" 576,3 тис. грн.

"Сприяння виконанню депутатських повноважень …" 

242,1 тис. грн.

Приморський центр реабілітації 

дітей з інвалідністю 

загальнийфонд 

8,25 шт.од.;

загальний фонд 638,7 тис. грн.;

спеціальний фонд 97,5 тис.грн.

пройшли реабілітацію 67 осіб

Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю 5 

494,1 тис. грн.

Заходи з оздоровлення та 

відпочинку дітей 

15 077,7 тис. грн. 

Інші заходи з молодіжної 

політики 897,7 тис. грн.


