
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1

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

70 000,000

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 7000 осіб 

х 2000,00 грн. (з урахуванням 
поштового збору) = 14000,0 

тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 6047 

осіб х 2315,20 грн. (з 
урахуванням поштового збору) 

= 14000,0 тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 5600 

осіб х 2500,00 грн. (з 
урахуванням поштового збору) 

= 14000,0 тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 5185 

осіб х 2700,10 грн. (з 
урахуванням поштового збору) 

= 14000,0 тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 4828осіб 
х 2899,76 грн. (з урахуванням 
поштового збору) = 14000,0 

тис.грн.

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

210 000,000

84 депутата Запорізької обласної 
ради х 500,0 тис.грн. 

(депутатський фонд для кожного 
депутата Запорізької обласної 
ради) =                       42000,0 

тис.грн.

84 депутата Запорізької 
обласної ради х 500,0 тис.грн. 

(депутатський фонд для 
кожного депутата Запорізької 

обласної ради) =                       
42000,0 тис.грн.

84 депутата Запорізької 
обласної ради х 500,0 тис.грн. 

(депутатський фонд для 
кожного депутата Запорізької 

обласної ради) =                       
42000,0 тис.грн.

84 депутата Запорізької 
обласної ради х 500,0 тис.грн. 

(депутатський фонд для 
кожного депутата Запорізької 

обласної ради) =                       
42000,0 тис.грн.

84 депутата Запорізької 
обласної ради х 500,0 тис.грн. 

(депутатський фонд для 
кожного депутата Запорізької 

обласної ради) =                       
42000,0 тис.грн.

3

Надання щорічної адресної грошової
допомоги в розмірі 1000 грн. до Дня
захисника України (14 жовтня)
постраждалим учасникам Революції Гідності,
особам з інвалідністю та учасникам бойових
дій на територіях проведення АТО/ООС

35 250,000

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 13700 

осіб х 500,00 грн. = 6850,0 
тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 13900 

осіб х 500,00 грн. = 6950,0 
тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 14100 

осіб х 500,00 грн.  =7050,0 
тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 14300 

осіб х 500,00 грн. = 7150,0 
тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 14500 

осіб х 500,00 грн.= 7250,0 
тис.грн.

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 

1 575,000
Прогнозована кількість 

одержувачів допомоги 305 осіб х 
1000,00 грн.= 305,0 тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 310 
осіб х 1000,00 грн.) = 310,0 

тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 315 осіб 
х 1000,00 грн. = 315,0 тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 320 осіб 

х 1000,00 грн. = 320,0

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 325 осіб 
х 1000,00 грн. = 325,0 тис.грн.

5

Надання одноразової адресної грошової
допомоги військовослужбовцям, які беруть
(брали) безпосередню участь в АТО/ООС та
сім’ям загиблих військовослужбовців, 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

9 535,100

Середній прожитковий мінімум 
у 2020 році становитиме 2078 
грн. х  2 х 500 (прогнозована 

кількість одержувачів допомоги) 
= 2078,0 тис.грн. 

Прогнозований середній 
прожитковий мінімум у 2021 
році становитиме 2244 грн. х  

2 х 450 (прогнозована 
кількість одержувачів 

допомоги) = 2019,6 тис.грн. 

Прогнозований середній 
прожитковий мінімум у 2022 

році становитиме 2417 грн. х  2 
х 400 (прогнозована кількість 

одержувачів допомоги) = 
1933,6 тис.грн. 

Прогнозований середній  
прожитковий мінімум у 2022 
році становитиме 2603 грн. х  

2 х 350 (прогнозована 
кількість одержувачів 

допомоги) = 1822,1 тис.грн. 

Прогнозований середній 
прожитковий мінімум у 2022 

році становитиме 2803 грн. х  2 
х 300 (прогнозована кількість 

одержувачів допомоги) = 
1681,8 тис.грн. 

Розрахунок потреби в коштах для реалізації заходів цільової Програми соціальної підтримки населення Запорізької області "Назустріч людям" на 2020-2024 роки

Найменування заходів Загальна орієнтовна потреба в 
коштах,тис. грн.

1. Адресна допомога

2. Соціальний захист учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих

№ з/п

За роками виконання, тис. грн.



1 2 3 4 5 6 7 8

6

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

21 426,000

Орієнтовна кількість осіб з 
інвалідністю І групи - 15 х 1000 

грн. х 12 місяців виплати = 180,0 
тис.грн; орієнтовна кількість 

осіб з інвалідністю ІІ групи - 95 
х 700 грн. х 12  місяців виплати 

= 798,0 тис.грн.; орієнтовна 
кількість осіб з інвалідністю ІІІ 

групи - 429 х 500 грн.  х 12  
місяців виплати = 2574,0 
тис.грн. Загальна потреба 
складає 3552,0 тис. грн. 

Орієнтовна кількість осіб з 
інвалідністю І групи - 16 х 

1000 грн. х 12  місяців виплати 
= 192,0 тис.грн; орієнтовна 

кількість осіб з інвалідністю ІІ 
групи - 110 х 700 грн. х 12  

місяців виплати = 924,0 
тис.грн.; орієнтовна кількість 
осіб з інвалідністю ІІІ групи - 
479 х 500 грн. х 12  місяців 
виплати = 2874,0 тис.грн. 
Загальна потреба складає 

3990,0 тис. грн. 

Орієнтовна кількість осіб з 
інвалідністю І групи - 17 х 

1000 грн. х 12  місяців виплати 
= 204,0 тис.грн; орієнтовна 

кількість осіб з інвалідністю ІІ 
групи - 120 х 700 грн. х 12  
місяців виплати = 1008,0 

тис.грн.; орієнтовна кількість 
осіб з інвалідністю ІІІ групи - 
519 х 500 грн. х 12   місяців 
виплати = 3114,0 тис.грн. 
Загальна потреба складає 

4326,0 тис. грн. 

Орієнтовна кількість осіб з 
інвалідністю І групи - 18 х 

1000 грн. х 12  місяців виплати 
= 216,0 тис.грн; орієнтовна 

кількість осіб з інвалідністю ІІ 
групи - 130 х 700 грн. х 12  
місяців виплати = 1092,0 

тис.грн.; орієнтовна кількість 
осіб з інвалідністю ІІІ групи - 
559 х 500 грн. х 12  місяців 
виплати = 3354,0 тис.грн. 
Загальна потреба складає 

4662,0 тис. грн. 

Орієнтовна кількість осіб з 
інвалідністю І групи - 19 х 1000 

грн. х 12  місяців виплати = 
228,0 тис.грн; орієнтовна 

кількість осіб з інвалідністю ІІ 
групи - 135 х 700 грн. х 12  
місяців виплати = 1134,0 

тис.грн.; орієнтовна кількість 
осіб з інвалідністю ІІІ групи - 
589 х 500 грн. х 12  місяців 
виплати = 3534,0 тис.грн. 
Загальна потреба складає 

4896,0 тис. грн. 

7

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

2 678,450

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 25 особи 

х 2078,00 (середній 
проржитковий мінімум на 2020 

рік) х 10 = 519,5 тис. грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 23 

особи х 2244,00 
(Прогнозований середній 
проржитковий мінімум на 

2021 рік) х 10 =                    
516,12 тис. грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 21 

особи х 2417,00 
(Прогнозований середній 
проржитковий мінімум на 

2022 рік) х 10 =                    
507,57 тис. грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 21 

особи х 2603,00 
(Прогнозований 

середнійпроржитковий 
мінімум на 2023 рік) х 10 =                    

546,63 тис. грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 21 особи 

х 2803 (Прогнозований 
середній проржитковий 

мінімум на 2024 рік) х 10 =                    
588,63 тис. грн.

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

56 621,106

Орієнтовна вартість однієї 
квартири 877,896 тис. грн. х 12 

квартир =                      10534,752 
тис.грн.

Орієнтовна вартість однієї 
квартири 927,936 тис. грн. х 12 
квартир =                   11135,232 

тис.грн.

Орієнтовна вартість однієї 
квартири  977,117 тис. грн х 12 
квартир = 11725,404 тис. грн.

Орієнтовна вартість однієї 
квартири  1028,904 тис. грн х 
11 квартир = 11317,944 тис. 

грн.

Орієнтовна вартість однієї 
квартири  1083,434 тис. грн х 
11 квартир = 11907,774 тис. 

грн.

9

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

2 432,275

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 525 осіб х 

1003,00 грн. (з урахуванням 
поштового збору) = 

526,575тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 505 

осіб х 1003,00 грн. (з 
урахуванням поштового збору) 

= 506,515 тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 485 осіб 
х 1003,00 грн. (з урахуванням 
поштового збору) = 486,455 

тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 465 осіб 
х 1003,00 грн. (з урахуванням 
поштового збору) = 466,395 

тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 445 осіб 
х 1003,00 грн. (з урахуванням 
поштового збору) = 446,335 

тис.грн.

10

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

26 374,000 5274,8 5274,8 5274,8 5274,8 5274,8

11

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

16 701,000
Прогнозована кількість 

одержувачів допомоги 8157 осіб 
х 500,00 грн. = 4078,5 тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 7341 
осіб х 500,00 грн. = 3670,5 

тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 6607 
осіб х 500,00 грн. = 3303,5 

тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 5946 
осіб х 500,00 грн. = 2973,0 

тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 5351 
осіб х 500,00 грн. = 2675,5 

тис.грн.

3. Соціальна підтримка окремих категорій
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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 

3 187,650

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 500 осіб х 

900,00 грн. (з урахуванням 
поштового збору) = 450,0 

тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 550 

осіб х 969 грн. (з урахуванням 
поштового збору) = 532,95 

тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 600 осіб 

х 1044 грн. (з урахуванням 
поштового збору) = 626,4 

тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 650 осіб 

х 1124 грн. (з урахуванням 
поштового збору) = 730,6 

тис.грн.

Прогнозована кількість 
одержувачів допомоги 700 осіб 

х 1211 грн. (з урахуванням 
поштового збору) = 847,7 

тис.грн.

13

Надання одноразової адресної грошової
допомоги батькам, які супроводжують дітей з
дитячим церебральним паралічем у
реабілітаційні заклади, на оплату їх
тимчасового проживання у розмірі трьох
прожиткових мінімумів на момент звернення
у рамках реалізації постанови Кабінету
Міністрів України 

3 643,500

Середній прожитковий мінімум 
у 2020 році становитиме 2078 

грн. х 3 х 100 од. (прогнозована 
кількість договорів) = 623,4 

тис.грн. 

Прогнозований середній 
прожитковий мінімум у 2021 

році становитиме 2244 грн. х 3 
х 100 од. (прогнозована 

кількість договорів) = 673,2 
тис.грн. 

Прогнозований середній  
прожитковий мінімум у 2022 

році становитиме 2417 грн. х 3 
х 100 од. (прогнозована 

кількість договорів) = 725,1 
тис.грн. 

Прогнозований середній  
прожитковий мінімум у 2022 

році становитиме 2603 грн. х 3 
х 100 од. (прогнозована 

кількість договорів) = 780,9 
тис.грн. 

Прогнозований середній  
прожитковий мінімум у 2022 

році становитиме 2803 грн. х 3 
х 100 од. (прогнозована 

кількість договорів) = 840,9 
тис.грн. 

14

Забезпечення, відповідно до медичних
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

24 593,500

Середня вартість путівки 8821  х 
500 (прогнозована кількість 

одержувачів допомоги) = 4410,5 
тис.грн.

Середня вартість путівки 9324 
грн. х 500 (прогнозована 

кількість одержувачів 
допомоги) = 4662,0 тис.грн.

Середня вартість путівки 9818  
х 500 (прогнозована кількість 

одержувачів допомоги) = 
4909,0 тис.грн.

Середня вартість путівки 
10338 х 500 (прогнозована 

кількість одержувачів 
допомоги) = 5169,0 тис.грн.

Середня вартість путівки 10886  
х 500 (прогнозована кількість 

одержувачів допомоги) = 
5443,0 тис.грн.

15

Надання фінансової підтримки громадським
об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких поширюється на територію
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»

3 000,000 10 громадських об'єднань х 60,0 
тис.грн. = 600,0 тис.грн.

10 громадських об'єднань х 
60,0 тис.грн. = 600,0 тис.грн.

10 громадських об'єднань х 
60,0 тис.грн. = 600,0 тис.грн.

10 громадських об'єднань х 
60,0 тис.грн. = 600,0 тис.грн.

10 громадських об'єднань х 
60,0 тис.грн. = 600,0 тис.грн.

487 017,581 95 803,027 96 840,917 97 782,829 97 813,369 98 777,439

Директор Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації                                                                    Світлана АБДУРАХМАНОВА

РАЗОМ

5. Підтримка діяльності інститутів громадянського суспільства соціального спрямування

4. Санаторно-курортне лікування


	20 -24

