ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Третя сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
23.09.2021

Ужгород

№ 385

Про внесення змін та доповнень до Регіональної
програми «Турбота» щодо посилення соціального
захисту громадян на 2019 – 2021 роки (зі змінами
та доповненнями від 26 вересня 2019 року,
16 липня та 17 грудня 2020 року, 20 травня 2021 року)
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Внести такі зміни та доповнення до Регіональної програми «Турбота»
щодо посилення соціального захисту громадян на 2019-2021 роки,
затвердженої рішенням обласної ради 13 грудня 2018 № 1331 (зі змінами та
доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 17 грудня 2020 року,
20 травня 2021 року):
1.1 У розділі ІV. «Шляхи реалізації Програми, обсяги та джерела
фінансування; строки виконання Програми»: у абзаці п’ятому цифри «21667,2» і
«63426,6» замінити на «25667,2» і «67426,6» відповідно.
1.2. Викласти додатки 1, 2 та 5 до Програми у новій редакції (додаються)
1.3. У додатку 3 до Програми «Порядок надання матеріальної допомоги
громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення
потребують соціальної підтримки»:
пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
«У виключних випадках розмір матеріальної допомоги визначається
окремим рішенням обласної ради на підставі поданих документів, що
передбачені пунктом 5 цього Порядку».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації та постійну комісію обласної ради з питань
охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення,
учасників АТО/ООС.
Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

Додаток 1 до Програми
(у редакції рішення обласної ради
23.09.2021 №385)
Паспорт Регіональної програми «Турбота» щодо посилення
соціального захисту громадян на 2019-2021 роки
1. Ініціатор розроблення
програми
2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади
про розроблення програми

Закарпатська обласна державна адміністрація

3. Розробник програми

Департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

4. Відповідальний виконавець

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 05.11.2018 №705 «Про схвалення
Регіональної програми «Турбота» щодо
посилення соціального захисту громадян на
2019 – 2021 роки у новій редакції»

Департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

5. Учасники програми

Департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації, комунальна установа
«Обласний центр по нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат»
Закарпатської обласної ради, комунальна
реабілітаційна установа «Обласний центр
комплексної реабілітації для осіб з
інвалідністю», громадські об’єднання та
благодійні організації, діяльність яких має
соціальну спрямованість

6. Термін реалізації програми

2019 – 2021 роки

7. Перелік місцевих бюджетів, Обласний бюджет
які беруть участь у виконанні
програми
8. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, усього,
у тому числі:
коштів обласного бюджету

Заступник голови ради

67 426,6 тис. грн

67 426,6 тис. грн

Василь ІВАНЧО

Додаток 2 до Програми
(у редакції рішення обласної ради
23.09.2021 № 385)

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту
громадян на 2019 – 2021 роки

№
з/п

1.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
Виплата
матеріальних
допомог

Перелік
заходів Програми

Надання матеріальної допомоги, а саме:

Строк
виконання
заходу,
роки
2019-2021

Виконавці

Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Обласний
центр по
нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат»
Закарпатської
обласної ради

Джерела
фінансування
Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень,
у тому числі:
2019
2020
2021
рік
рік
рік
15800,0 15960,0

20690,0

Очікуваний
результат
(в натуральних
вимірниках)
Надання матеріальної
допомоги

1.1.

‒//‒

малозабезпеченим,
непрацездатним
громадянам, багатодітним і неповним
сім’ям, громадянам похилого віку,
ветеранам війни та праці, особам з
інвалідністю, внутрішньо переміщеним
особам, іншим громадянам, які внаслідок
недостатнього
матеріального
забезпечення
потребують
соціальної
підтримки

‒//‒

‒//‒

‒//‒

5200,0

5360,0

5090,0

Надання щорічно
матеріальної
допомоги 3518
мешканцям області

1.2.

‒//‒

важкохворим громадянам на лікування,
протезування, придбання імплантатів,
проведення оперативних втручань

‒//‒

‒//‒

‒//‒

5000,0

4600,0

5000,0

1.3.

‒//‒

– пораненим та травмованим учасникам
антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил, особам, що брали участь
у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення (або
одному з членів їх сімей), а також особам,
захворювання яких пов’язано із захистом
Батьківщини
(виконання
службових
обов’язків, обов’язків військової служби);

‒//‒

‒//‒

‒//‒

5000,0

5000,0

5000,0

Надання щорічно
матеріальної
допомоги 419
мешканцям області
Надання щорічно
матеріальної
допомоги 806
ветеранам війни на
сході України та
батькам (законним
представникам) на 40
дітей до 18 років

– сім`ям загиблих (померлих) мешканців
Закарпатської області – учасників
антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил, осіб, що брали участь у
здійсненні
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення;
–
учасникам
операції
Об’єднаних
сил,особам, що брали участь у здійсненні

заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації в
Донецькій
та
Луганській
областях,
забезпеченні їх здійснення;
– бійцям-добровольцям, з числа мешканців
Закарпатської області, які брали участь у
захисті
територіальної
цілісності
й
державного суверенітету на Сході України
(далі – бійці-добровольці);
– учасникам антитерористичної операції, які
не отримали одноразову матеріальну
допомогу у минулих роках;

– батькам (законним представникам) на
дітей до 18 років, дітям віком від 18 до 23
років, які навчаються за денною формою
навчання – до закінчення такими дітьми
навчальних закладів, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років
загиблих

1.4.

‒//‒

учасників АТО, операції Об’єднаних сил,
осіб, що брали участь у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення
особам, які постраждали від пожежі,
стихійного лиха та підтоплень

‒//‒

‒//‒

‒//‒

600,0

1000,0

5600,0

Надання щорічно
матеріальної
допомоги 144
постраждалим
громадянам

2.

‒//‒

Надання
матеріальної
допомоги
ветеранам війни, учасникам підпільного
партизанського руху та забезпечення
проведення заходів з нагоди відзначення
Перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні 1939 - 1945 років

2019-2021

Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Обласний
центр по
нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат»
Закарпатської
обласної ради

Обласний
бюджет

50,0

50,0

50,0

Надання щорічно
матеріальної
допомоги 8
ветеранам війни

3.

‒//‒

Надання
матеріальної
допомоги
учасникам війни в Афганістані та вдовам
загиблих
учасників
війни,
сім'ям
працівників правоохоронних органів та
військовослужбовців, які загинули під час
виконання службових обов'язків, на
вихованні у яких є неповнолітні діти

2019-2021

Обласний
бюджет

80,0

80,0

80,0

Надання щорічно
матеріальної
допомоги 122
мешканцям області із
зазначеної категорії
громадян

4.

‒//‒

Надання матеріальної допомоги жертвам
політичних репресій – угорцям, німцям та
представникам інших національностей,
депортованим Радянською Армією в
листопаді 1944 року, ветеранам ОУНУПА, воїнам Карпатської України та
вдовам
січових
стрільців,
іншим
учасникам національно-визвольного руху

2019-2021

Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Обласний
центр по
нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат»
Закарпатської
обласної ради
Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Обласний
центр по
нарахуванню та
здійсненню

Обласний
бюджет

50,0

50,0

50,0

Надання щорічно
матеріальної
допомоги 87
мешканцям області із
зазначеної категорії
громадян

5.

‒//‒

Надання
допомоги
Закарпаття

щомісячної
матеріальної
письменникам-пенсіонерам

2019-2021

6.

‒//‒

Надання
допомоги
Народних
України

щомісячної
матеріальної
делегатам Першого з'їзду
Комітетів
Закарпатської

2019-2021

7.

‒//‒

Надання матеріальної допомоги особам,
яким виповнилося 100 і більше років

2019-2021

соціальних
виплат»
Закарпатської
обласної ради
Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Обласний
центр по
нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат»
Закарпатської
обласної ради
Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Обласний центр
по нарахуванню
та здійсненню
соціальних
виплат»
Закарпатської
обласної ради
Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Обласний
центр по

Обласний
бюджет

24,0

24,0

33,6

Надання щорічно
щомісячної
матеріальної
допомоги 7
письменникам –
пенсіонерам

Обласний
бюджет

25,2

25,2

25,2

Надання щорічно
щомісячної допомоги
3 делегатам

Обласний
бюджет

60,0

60,0

60,0

Надання щорічно
матеріальної
допомоги 13
мешканцям області із
зазначеної категорії
громадян

нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат»
Закарпатської
обласної ради
8.

‒//‒

Надання матеріальної допомоги особам з
інвалідністю без двох кінцівок

2019-2021

Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Обласний
центр по
нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат»
Закарпатської
обласної ради

Обласний
бюджет

80,0

90,0

100,0

Надання щорічно
матеріальної
допомоги 149
мешканцям області із
зазначеної категорії
громадян

9.

‒//‒

Надання одноразової матеріальної
допомоги особам, які постраждали від
торгівлі людьми

2020-2021

Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна
установа
«Обласний
центр по
нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат»
Закарпатської
обласної ради

Обласний
бюджет

-

40,0

10,0

Надання одноразової
допомоги 50 особам
із зазначеної
категорії громадян

10.

Відшкодування Відшкодування витрат на:
витрат
за надані
соціальні
послуги

2019-2021

Департамент
соціального
захисту
населення

Обласний
бюджет

1100,0

1180,0

1260,0

Відшкодування
витрат за лікування
мешканців області

10.1.

‒//‒

– реабілітацію
дітей
та
осіб
з
інвалідністю, а також дітей з вродженими
вадами розвитку нервової системи та
дітей віком до трьох років включно, які
належать
до
групи
ризику,
в
реабілітаційних установах

‒//‒

Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна
реабілітаційна
установа
«Обласний центр
комплексної
реабілітації для
осіб з
інвалідністю»

‒//‒

400,0

430,0

460,0

Відшкодування в
середньому щорічно
за 12 путівок на
лікування зазначеної
категорії

10.2.

‒//‒

– санаторно-курортне лікування особам з
інвалідністю, громадянам, постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
ветеранам війни та праці

‒//‒

Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна
реабілітаційна
установа
«Обласний
центр
комплексної
реабілітації для
осіб з
інвалідністю»

‒//‒

700,0

750,0

800,0

Відшкодування в
середньому щорічно
за 46 путівок на
лікування зазначеної
категорії громадян

11.

Придбання
подарунків

Придбання до державних і релігійних
свят подарунків дітям з інвалідністю;
дітям,
постраждалим
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
дітям
учасників антитерористичної операції,

2019-2021

Департамент
соціального
захисту
населення,
комунальна

Обласний
бюджет

198,0

198,0

198,0

Забезпечення
щорічно подарунками
до релігійних свят
5853 дітей із
зазначеної категорії

операції Об’єднаних сил, які загинули або
зазнали поранень під час виконання
службових обов'язків

установа
«Обласний
центр по
нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат»
Закарпатської
обласної ради

12.

Фінансова
підтримка
громадських
об’єднань та
благодійних
організацій

Фінансова
підтримка
громадських
об’єднань та благодійних організацій,
діяльність
яких
має
соціальну
спрямованість, за конкурсним відбором

2019-2021

Департамент
соціального
захисту
населення

Обласний
бюджет

2570,0

2675,0

2270,4

Фінансова підтримка
20 громадських
об’єднань та
благодійних
організацій(за
конкурсним
відбором)
Проведення щорічно
5 заходів (засідань за
круглим столом,
семінарів, форумів,
конференцій, тощо)

13.

Організація
заходів із
відзначення
державних свят
та визначних
подій

Організація та проведення заходів з
відзначення державних свят, пам’ятних
дат, інших визначних подій, урочистих
заходів
державного
та
обласного
значення, проведення круглих столів,
семінарів, конференцій, форумів з питань
соціального захисту населення (в тому
числі
виготовлення
буклетів,
інформаційних листівок, методичних
матеріалів, закупівля квіткової продукції,
канцтоварів,
проживання
учасників
делегацій, крім оплати фуршетів та
банкетів)

2019-2021

Департамент
соціального
захисту
населення

Обласний
бюджет

180,0

180,0

180,0

14.

Витрати на
соціальний
захист
внутрішньопереміщених
осіб

Проведення
семінарів,
тренінгів,
конференцій, курсів з метою професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації
внутрішньо-переміщених
осіб

2019-2021

Департамент
соціального
захисту
населення

Обласний
бюджет

100,0

200,0

300,0

Проведення щорічно
3-х семінарів та/або
тренінгів для
внутрішньопереміщених осіб

15.

Витрати
на доставку

Оплата послуг поштового зв'язку при
переказі коштів, поштових відправлень,

‒//‒

Департамент
соціального

‒//‒

300,0

330,0

360,0

Забезпечення
доставки 3

матеріальних
допомог

придбання конвертів та марок, інших
матеріалів для забезпечення виготовлення
виплатної документації

Усього:

Заступник голови ради

захисту
населення,
комунальна
установа
«Обласний
центр по
нарахуванню та
здійсненню
соціальних
виплат»
Закарпатської
обласної ради

мешканцям
Закарпатської
області матеріальної
допомоги

20 617,2 21 142,2 25 667,2

Василь ІВАНЧО

Додаток 5 до Програми
(у редакції рішення обласної ради
23.09.2021 №385)
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян
на 2019 – 2021 роки
(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Роки

Усього витрат на
виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

20 617,2

21 142,2

25 667,2

67 426,6

20 617,2

21 142,2

25 667,2

67 426,6

державний бюджет

–

–

–

–

місцеві бюджети

–

–

–

–

кошти небюджетних джерел

–

–

–

–

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
обласний бюджет

Заступник голови ради

Василь ІВАНЧО

