Паспорт
цільової Програми соціальної підтримки населення Запорізької області
«Назустріч людям» на 2020 – 2024 роки
1. Ініціатором розроблення цільової Програми соціальної підтримки
населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020 – 2024 роки (далі –
Програма) є Запорізька обласна державна адміністрація.
2. Розробник Програми – Департамент соціального захисту населення
Запорізької обласної державної адміністрації.
3. Відповідальний виконавець Програми - Департамент соціального
захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації.
4. Учасники та виконавці Програми: Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації, органи соціального захисту населення,
комунальна установа «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр»
Запорізької обласної ради.
5. Термін реалізації Програми: 2020-2024 роки.
6. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених
у обласному бюджеті по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»,
у межах можливостей обласного бюджету.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від

№

Цільова Програма
соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на
2020 – 2024 роки
І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання
програмним методом
Цільова Програма соціальної підтримки населення Запорізької області
«Назустріч людям» на 2020 – 2024 роки розроблена з метою забезпечення та
дотримання вимог законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці
та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських
переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні» тощо.
Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку
України зумовлює необхідність посилення різних видів соціальної допомоги
незахищеним верствам населення Запорізької області.
За даними державних органів статистики станом на 01.07.2019 в
Запорізькій області мешкає близько 1,7 млн. осіб, із них 462,4 тис. громадян, які
мають право на пільги та державні гарантії за соціальною ознакою, що складає
27,2 % від загальної кількості населення. Серед них: ветеранів Другої світової
війни – 44,5 тис. осіб, дітей війни – 128,0 тис. осіб, ветеранів праці –206,4 тис.
осіб; осіб з інвалідністю – 118,8 тисяч.
На обліку в управліннях Пенсійного фонду України в Запорізькій області
перебуває 533,7 тис. отримувачів пенсій. Середній розмір пенсії за станом на
01.08.2019 складає 3206,25 гривень.
Розмір пенсії до прожиткового мінімуму мають 2,8 тис. пенсіонерів, з них
до 1 тис. грн. отримують 2,2 тис. осіб, а 48,1 тис. осіб отримують її у розмірі
прожиткового мінімуму.
Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують
допомоги, залишається ще ряд проблем, які мають вирішуватись на місцевому
рівні, за рахунок коштів обласного бюджету.
За останні роки значно зросла кількість скарг на скрутне становище та
звернень до обласної ради та обласної державної адміністрації про надання
матеріальної допомоги.
У 2018 році надійшло 19340 звернень від громадян, які опинилися в
складних життєвих обставинах, що майже вдвічі більше ніж у 2015 році, яким
надано допомогу на загальну суму 33451,0 тис. гривень, (у 2015 році кількість
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звернень становила – 8594, допомогу надано на загальну суму 6950,0 тис. грн.,
у 2016 – 11629, на загальну суму 14080 тис. грн., у 2017 – 19853, на загальну
суму 33583,9 тис. грн.).
Найбільш гострі життєві проблеми населення області пов’язані з
відсутністю коштів для: придбання медикаментів, медичних засобів
реабілітації, оперативного хірургічного втручання, проведення реабілітації
після перенесених захворювань, оздоровлення, зубопротезування, ремонту
житла внаслідок надзвичайних ситуацій природного та іншого характеру, у
тому числі пожежі тощо.
Задекларовані діючим законодавством пільги ветеранам війни та праці,
дітям війни, особам з інвалідністю надаються за рахунок коштів державного
бюджету не в повному обсязі. Так, проблемним залишається оздоровлення осіб
з інвалідністю, ветеранів війни, праці та дітей війни.
На обліку для забезпечення путівками перебуває понад 14 тис. осіб, серед
яких: ветерани війни – 2,3 тис. осіб, у тому числі постраждалі учасники
Революції Гідності та учасники АТО/ООС; особи з інвалідністю – 7,6 тис. осіб;
ветерани праці та діти війни – 4,5 тис. осіб. При цьому, за рахунок коштів
державного бюджету путівками щороку забезпечується лише близько 15 %
потребуючих. На забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів
праці та дітей війни кошти державного бюджету не виділяються взагалі.
Придбання путівок до місцевих санаторіїв за рахунок коштів обласного
бюджету дозволить щороку оздоровлювати близько 500 осіб цієї категорії
громадян.
Територіальними органами соціального захисту населення області
проводиться облік, соціальний супровід військовослужбовців, які брали
безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції/операції
Об’єднаних сил (далі – АТО/ООС). На теперішній час 420 постраждалим
учасникам Революції Гідності та учасникам АТО/ООС встановлено статус
особи з інвалідністю внаслідок війни, 12349 особам - статус учасника бойових
дій, 306 особам встановлено статус члена сім’ї загиблого військовослужбовця.
Зазначені громадяни отримують пільги, передбачені Законом України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
З кожним роком кількість військовослужбовців - учасників АТО/ООС та
постраждалих учасників Революції Гідності, які отримали статус, в області
збільшується, тому їх соціальна підтримка та підтримка членів сімей загиблих є
одним з важливих напрямків діяльності як органів державної виконавчої влади,
так і органів місцевого самоврядування.
Виявлені потреби постраждалих учасників Революції Гідності та
учасників АТО/ООС свідчать про необхідність надання додаткової адресної
грошової допомоги, у тому числі для компенсації витрат, пов’язаних з
розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки.
Особливої уваги потребують 420 постраждалих учасників Революції
Гідності та учасників АТО/ООС, яким встановлено статус особи з
інвалідністю внаслідок війни.
Починаючи з 2016 року, за рішенням
Запорізької обласної ради, зазначеній категорії ветеранів надається щомісячна
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допомога, у розмірі: особи з інвалідністю І групи – 1000 грн., на 1 особу;
особи з інвалідністю ІІ групи – 700 грн., на 1 особу; особи з інвалідністю ІІІ
групи – 500 грн., на 1 особу.
За станом на 01.08.2019 цей вид соціальної допомоги отримали –
388 осіб, загальна сума допомоги склала 1547,8 тис. гривень.
Слід зазначити, що забезпечення житлом за кошти державного бюджету
передбачено тільки для І і ІІ груп осіб з інвалідністю цієї категорії. Однак існує
нагальна необхідність надання грошової компенсації особам з інвалідністю
внаслідок війни ІІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню
участь в АТО/ООС та потребують поліпшення житлових умов, для придбання
житла.
Комплексний підхід до розв’язання проблем постраждалих учасників
Революції Гідності та учасників АТО/ООС, надання соціальної допомоги з
урахуванням їх реальних потреб, сприятиме підвищенню рівня їх соціального
захисту, а також членів сімей та сприятиме поліпшенню адаптації по
поверненню до цивільного життя.
Продовжується діяльність обласної координаційної ради громадських
об’єднань та організацій по роботі з громадянами, які потребують соціальної
підтримки, до складу якої входить 28 громадських організацій і благодійних
фондів.
Відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» та «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні» місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування надають допомогу та сприяють діяльності громадських
об’єднань ветеранів і осіб з інвалідністю.
Виконання заходів Програми дасть змогу доповнити державні програми
соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів війни і праці, осіб з
інвалідністю, дітей війни, інших соціальних груп населення, що перебувають у
складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки з метою
забезпечення адресності допомоги з урахуванням реальних потреб.
Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам
місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій та
розробки програм соціального захисту окремих категорій населення,
Департаментом соціального захисту населення Запорізької обласної державної
адміністрації розроблено цільову Програму соціальної підтримки населення
Запорізької області «Назустріч людям» на 2020 – 2024 роки, ухвалення якої
забезпечить ефективне розв’язання проблем мешканців Запорізької області із
застосуванням принципів системності та адресності.
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення соціального захисту ветеранів війни,
праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших категорій громадян, які
перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм різних видів адресної
допомоги, виходячи із потреб, за рахунок коштів обласного бюджету.
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ІІІ. Основні завдання Програми
Для досягнення мети необхідно виконати наступні основні завдання:
забезпечити адресність надання грошової допомоги громадянам, які
опинилися в складних життєвих обставинах;
здійснити додаткові заходи щодо соціального захисту постраждалих
учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих;
забезпечити надання щорічної грошової допомоги з нагоди відзначення
Дня пам’яті, примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,
безпосереднім учасникам бойових дій Другої світової війни;
забезпечити додаткову адресну соціальну підтримку членів сімей
загиблих ветеранів війни, які брали участь у бойових діях на території інших
держав та територіях проведення АТО/ООС, на Сході України;
посилити соціальний захист осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, які
знаходяться на програмному гемодіалізі через надання адресної грошової
допомоги (раз на рік);
організувати санаторно-курортне лікування ветеранів війни, у тому числі
постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, ветеранів
праці, дітей війни, осіб з інвалідністю у санаторіях Запорізької області;
сприяти діяльності громадських об’єднань шляхом надання фінансової
підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність
яких поширюється на територію Запорізької області, відповідно до законів
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
ІV. Строки виконання Програми та контроль за ходом її реалізації
Етапи виконання Програми – щороку протягом 2020-2024 років, у ході
яких передбачається вжити заходів дієвої адресної підтримки осіб, на яких
поширюється дія цієї Програми.
Організація виконання Програми здійснюється обласною державною
адміністрацією.
Відповідальні виконавці здійснюють аналіз стану реалізації заходів
Програми і надають інформацію про її виконання Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації щороку до 01 лютого із
зазначенням результатів виконання заходів Програми та витрат на її реалізацію.
Обласна рада щороку заслуховує інформацію про хід виконання
Програми.
V. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного
бюджету з урахуванням його можливостей.
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VI. Очікувані результати виконання
Посилення соціального захисту ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з
інвалідністю, інших категорій громадян, які перебувають у складних життєвих
обставинах.

VII. Перелік заходів цільової Програми соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на
2020-2024 роки, фінансування яких передбачається за рахунок коштів обласного бюджету.
№ з/п

Найменування заходів

Виконавці

1

2

3

1

Надання
адресної
грошової
допомоги
громадянам, які опинилися в складних
життєвих обставинах, відповідно до Порядку її
надання

2

Надання
адресної
грошової
допомоги
громадянам, які опинилися в складних
життєвих обставинах депутатами обласної ради
(у рівних частинах для кожного) відповідно до
Порядку її надання

3

Термін
виконання

4
1. Адресна допомога
Департамент соціального
2020захисту населення
2024
облдержадміністрації,
роки
комунальна
установа
«Комп’ютерний
інформаційнообчислювальний
центр»
Запорізької обласної ради
Департамент соціального
2020захисту населення
2024
облдержадміністрації,
роки
комунальна
установа
«Комп’ютерний інформаційнообчислювальний
центр»
Запорізької обласної ради

Загальний обсяг
фінансування,
тис. грн.

За роками виконання, тис. грн.
2020

2021

2022

2023

2024

5

6

7

8

9

10

70 000,000

14000,0

14000,0

14000,0

14000,0

14000,0

210 000,000

42000,0

42000,0

42000,0

42000,0

42000,0

6950,0

7050,0

7150,0

7250,0

2. Соціальний захист учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих
Надання щорічної адресної грошової допомоги
Департамент
соціального
202035 250,000
6850,0
в розмірі 500 грн. до Дня захисника України
захисту
населення
2024
(14
жовтня)
постраждалим
учасникам
облдержадміністрації, органи
роки
Революції Гідності, особам з інвалідністю та
соціального
захисту
учасникам бойових дій на територіях
населення,
комунальна установа
проведення АТО/ООС
«Комп’ютерний
інформаційнообчислювальний центр»
Запорізької обласної ради

9

4

Надання щорічної адресної грошової допомоги в
розмірі 1000 грн. до Дня пам’яті захисників
України, які загинули в боротьбі за незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України
(29 серпня) членам сімей загиблих

5

Надання одноразової адресної грошової
допомоги постраждалим учасникам Революції
Гідності, військовослужбовцям, які беруть
(брали) безпосередню участь в АТО/ООС та
сім’ям загиблих учасників Революції Гідності,
військовослужбовцям, які брали безпосередню
участь у зазначеній операції, на компенсацію
витрат,
пов’язаних
з
розробленням
документації із землеустрою для відведення
земельної
ділянки
для
індивідуального
житлового
будівництва,
особистого
селянського
господарства,
садівництва,
городництва, у загальному розмірі, що не
перевищує два прожиткові мінімуми, відповідно
до Порядку її надання
Надання щомісячної допомоги особам з
інвалідністю внаслідок війни, статус яким
встановлено за безпосередню участь в зоні
проведення АТО/ООС, у розмірі:
особи з інвалідністю І групи – 1000 грн.,
на 1 особу;
особи з інвалідністю ІІ групи – 700 грн.,
на 1 особу;
особи з інвалідністю ІІІ групи – 500 грн.,
на 1 особу

6

Департамент
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації, органи
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Комп’ютерний
інформаційнообчислювальний
центр»
Запорізької обласної ради
Департамент
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації, органи
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Комп’ютерний
інформаційнообчислювальний
центр»
Запорізької обласної ради

2020- 2024
роки

1 575,000

305,0

310,0

315,0

320,0

325,0

20202024
роки

9 535,100

2 078,0

2 019,6

1 933,6

1 822,1

1 681,8

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
органи соціального захисту
населення,
комунальна
установа
«Комп’ютерний
інформаційнообчислювальний
центр»
Запорізької обласної ради

20202024
роки

21 426,000

3 552,0

3 990,0

4 326,0

4 662,0

4 896,0

10

7

Надання одноразової грошової допомоги на
виготовлення та встановлення надгробка на
могилі загиблого учасника Революції Гідності,
учасника АТО/ООС, незалежно від часу смерті,
у розмірі 10 прожиткових мінімумів, відповідно
до Порядку її надання

8

Надання грошової компенсації особам з
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи з числа
військовослужбовців, які брали безпосередню
участь в АТО/ООС та потребують поліпшення
житлових умов, для придбання житла
відповідно до Порядку

9

Надання щорічної грошової допомоги у розмірі
1000 грн. з нагоди відзначення Дня пам’яті,
примирення та перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні учасникам, які безпосередньо
приймали участь у бойових діях Другої світової
війни

Департамент соціального
20202 678,450
захисту населення
2024
облдержадміністрації,
роки
органи соціального захисту
населення,
комунальна
установа
«Комп’ютерний
інформаційно-обчислювальний
центр» Запорізької обласної
ради
Департамент соціального
202056 621,106
захисту населення
2024
облдержадміністрації, органи
роки
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Комп’ютерний
інформаційнообчислювальний
центр»
Запорізької обласної ради
3. Соціальна підтримка окремих категорій
Департамент
соціального
2020–
2 432,275
захисту
населення
2024
облдержадміністрації, органи
роки
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Комп’ютерний
інформаційнообчислювальний
центр»
Запорізької обласної ради

519,5

516,12

507,57

546,63

588,63

10 534,752 11 135,232 11 725,404 11 317,944 11 907,774

526,575

506,515

486,455

466,395

446,335

11
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Надання членам сімей загиблих ветеранів
війни, які брали участь у бойових діях на
території інших держав та територіях
проведення АТО/ООС, на Сході України,
компенсації вартості житлово-комунальних
послуг та твердого палива і скрапленого газу у
розмірі додаткової 50-відсоткової знижки в
межах
норм,
передбачених
чинним
законодавством

11

Надання щорічної грошової допомоги у розмірі
500 грн. до Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав (15 лютого)
учасникам бойових дій

12

Надання адресної грошової допомоги (раз на
рік) особам з інвалідністю і дітям з
інвалідністю, які знаходяться на програмному
гемодіалізі в розмірі, що не перевищує 50 %
прожиткового мінімуму на момент звернення
для відповідної категорії громадян та особам з
інвалідністю І групи підгрупи «А» у розмірі
100 % прожиткового мінімуму на момент
звернення

Департамент
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації, органи
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Комп’ютерний
інформаційнообчислювальний
центр»
Запорізької обласної ради
Департамент
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації, органи
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Комп’ютерний
інформаційнообчислювальний
центр»
Запорізької обласної ради
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації, органи
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Комп’ютерний
інформаційнообчислювальний
центр»
Запорізької обласної ради

20202024
роки

26 374,000

5 274,8

5 274,8

5 274,8

5 274,8

5 274,8

20202024
роки

16 701,000

4 078,5

3 670,5

3 303,5

2 973,0

2 675,5

20202024
роки

3 187,650

450,0

532,95

626,4

730,6

847,7

12

13

Надання одноразової адресної грошової
допомоги батькам, які супроводжують дітей з
дитячим
церебральним
паралічем
у
реабілітаційні заклади (за межами місця
проживання) , на оплату їх тимчасового
проживання у розмірі трьох прожиткових
мінімумів на момент звернення

14

Забезпечення,
відповідно
до
медичних
4 410,5
4 662,0
висновків, санаторно-курортним лікуванням
(путівками) ветеранів війни, у тому числі
постраждалих учасників Революції Гідності та
учасників АТО/ООС, ветеранів праці, дітей
війни, осіб з інвалідністю у санаторіях
Запорізької області
5. Підтримка діяльності інститутів громадянського суспільства соціального спрямування
600,0
Надання фінансової підтримки громадським Департамент
соціального
20203 000,000
600,0
об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, захисту населення
2024
діяльність яких поширюється на територію облдержадміністрації
роки
Запорізької області, на оплату за користування
комунальними
послугами, телефоном
у
приміщеннях, які вони займають та оренду
приміщень, відповідно до законів України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»
та
«Про
основи
соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

15
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Департамент соціального
20203 643,500
захисту населення
2024
облдержадміністрації,
роки
органи соціального захисту
населення,
комунальна
установа
«Комп’ютерний
інформаційнообчислювальний
центр»
Запорізької обласної ради
4. Санаторно-курортне лікування
Департамент соціального
202024 593,500
захисту населення
2024
облдержадміністрації, органи
роки
соціального захисту
населення

Разом

Директор Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації

2020-2024
роки

487 017,581

623,4

673,2

725,1

780,9

840,9

4 909,0

5 169,0

5 443,0

600,0

600,0

600,0

95 803,027 96 840,917 97 782,829 97 813,369 98 777,439

Світлана АБДУРАХМАНОВА

