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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___” ________ 2022 року                                                                     № _____

Про внесення доповнень до рішення 
міської ради від 17 січня 2017 року № 760
“Про затвердження Програми соціального 
захисту та соціальної підтримки окремих 
категорій населення міста на 2017-2022 роки”
(зі змінами) 

Керуючись  статтями  46,  140,  143  Конституції  України,  пунктом  22
частини  першої  статті  26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій населення міста на 2017-2022 роки” (з урахуванням змін,  внесених
рішеннями  міської  ради  від  15  лютого   2018  року  №  1402,  від  31  січня
2019  року  №  2301,  від  18  грудня  2019  року  №  3058,  від  02  лютого
2021  року  № 86,  від  16  грудня 2021  року  №  1064,  рішеннями  Виконавчого
комітету  Кропивницької  міської  ради  від  24  травня  2022  року  №  280  та
від 12 липня 2022 року № 412, від 13 жовтня 2022 року № 702) та Заходи щодо
реалізації  Програми  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки  окремих
категорій населення міста на 2017-2022 роки викласти у новій редакції згідно з
додатком.

Секретар міської ради                                                                 Олег КОЛЮКА

             

Тетяна Яніцька 30 89 26                                                                                         



                                                                            Додаток
                          до рішення Виконавчого комітету

                                                                                                                                          Кропивницької міської ради
                “___” _________ 2022 року № ____

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста на 2017 - 2022 роки (нова редакція)

 №
 з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавці Джерела
фінансування

Фінансове забезпечення, тис. грн Результат впровадження

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Надання  одноразової
адресної  грошової
допомоги  мешканцям
міста,  які  опинилися  у
складних  життєвих
обставинах:

за  зверненнями
депутатів
Кропивницької  міської
ради

за  пропозиціями
міського  голови,
секретаря міської ради,
заступників  міського
голови  з  питань
діяльності  виконавчих
органів ради

2017-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади 

5785,4

3990,0

1795,4

8103,2

5313,8

2789,4

7296,2

5178,74

2117,46

6139,0

4714,8

1424,2

3424,7

2335,7

1089,00

3000,00

2100,00

900,00

Поліпшення
матеріального  стану
мешканців  міста,  які
опинилися  у   складних
життєвих обставинах

                               

2 Забезпечення 
мешканців міста 
засобами приймання 
сигналів цифрового 
телерадіомовлення

2019 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

- - 53,71 - - - Забезпечення  одиноких
мешканців  міста
засобами  приймання
сигналів  цифрового
телерадіомовлення

3 Громадський бюджет 
“Активне життя — 
запорука довголіття”

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

- - - - - 277,0 Покращення  якості  та
тривалості  активного
життя  людей  пенсійного
віку
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Виплата  пансіонів
Почесним  громадянам
міста

2017-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

151,2 159,6 475,72 455,75 580,00 - Забезпечення  виплат
довічного  пансіону
Почесним  громадянам
міста  відповідно  до
Положення  про
присвоєння  звання
“Почесний  громадянин
міста  Кропивницького”,
затвердженого  рішенням
міської  ради  від
22  червня  2018  року
№ 1732

5 Грошові  виплати  на
відшкодування  витрат
на   поховання  окремих
категорій  громадян
міста,  виготовлення
пам'ятників,  придбання
квіткової продукції

Надання  одноразової
грошової  допомоги  на
поховання  Почесних
громадян  міста,
придбання  квіткової
продукції 

2017-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

15,6

15,0

0,6

-

17,5  

16,0 

1,5

-

-

25,04

-

-

-

45,55

39,55

6,0

-

19,5

19,5

-

-

-

Відшкодування  витрат
для  проведення
поховання  Почесних
громадян  міста
відповідно до Положення
про  присвоєння  звання
“Почесний  громадянин
міста  Кропивницького”,
затвердженого  рішенням
міської  ради  від
22  червня  2018  року
№ 1732
 

6 Грошові  виплати
громадянам,  яким
виповнилося  100  і
більше років, придбання
подарунків, листівок, 
квіткової продукції, 
поштовий збір

2017-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

30,1

10,0

16,0

0,1

4,0

35,2 

20,0 

10,0

0,2

5,0

23,1

10,0

10,0

0,1

3,0

45,44

28,0

10,0

0,24

7,2

56,8

34,0

18,0

-

4,8

89,915

46,0

35,61

-

7,7

0,605

Вшанування людей, яким
виповнилося  100  та
більше  років,  до  дня
народження  та
Міжнародного дня людей
похилого віку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Надання  грошової
допомоги  одному  із
членів  сім'ї  померлого,
який  мав  статус
учасника  ліквідації
наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС,
учасникам  ліквідації
наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС
1,  2,  3  категорії,
придбання  листівок
(друкованої  продукції)
та  квіткової  продукції,
послуг  з  проведення
заходів, поштовий збір

2017-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

           

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

422,7

407,0

1,9

13,8

-

644,9 

621,0 

2,0

12,9

9,0

597,15

577,0

6,0

14,15

-

660,53

640,5

6,03

14,0

-

1203,2

1180,65

1,35

19,7

1,5

1348,45
                    

1328,0

-

19,9

0,55

Вшанування  учасників
ліквідації наслідків аварії
на  Чорнобильській  АЕС
та  пам’яті  померлих
учасників  ліквідації
аварії на ЧАЕС

8 Надання  грошової
допомоги
реабілітованим,
потерпілим від  репресій
особам,   придбання
листівок,  квіткової
продукції,  поштовий
збір

2017-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

16,7

13,8

2,9

-

-

22,1 

18,0 

0,1

4,0

-

15,08

11,0

0,18

3,9

-

33,76

28,5

0,18

5,08

-

27,22

18,0

-

9,22

-

18,935

13,5

-

5,3

0,135

Вшанування  реабіліто-
ваних осіб  з  нагоди Дня
пам'яті жертв політичних
репресій

9 Надання  грошової
допомоги  особам  з
інвалідністю  до
Міжнародного  дня  осіб
з  інвалідністю,
Міжнародного  дня
глухих,  Міжнародного
дня  сліпих,  придбання
листівок  та  квіткової
продукції,     послуг     з
проведення  заходів,
поштовий збір

2017-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

144,9

118,0

1,0

8,9

17,0

-

231,0

216,0

1,7

4,3

9,0

-

149,45

140,0

2,15

7,3

-

-

164,7

150,0

2,1

12,6

-

-

168,7

168,0

-

0,7

-

-

173,95

170,0

-

3,5

-

0,45

Поліпшення  матеріаль-
ного  стану  осіб  з
інвалідністю 



                                                                                                                              4                                                                                                                      Продовження додатка  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Звільнення  на  50  %
від  оплати  за
користування 
житлово  –
комунальними 
послугами  осіб  з
інвалідністю 1 і 2  груп
по зору

2017-2022 Управління
соціальної
підтримки
населення 

Бюджет
Кропивницької
міської
територіальної
громади

147,0 156,3 160,0 - - - Поліпшення
матеріального  стану
сімей осіб з інвалідністю
1 і 2  груп по зору 

11 Звільнення на 50 % від
оплати  за  користування
житлово-комунальними
послугами членів  сімей
військовослужбовців,
які  загинули  в
Республіці Афганістан

2017-2022 Управління
соціальної
підтримки
населення 

Бюджет
Кропивницької
міської
територіальної
громади

23,0 13,7 18,5 - - - Поліпшення  матеріаль-
ного  стану  сімей
військовослужбовців,  які
загинули  в  Республіці
Афганістан,  шляхом
звільнення від оплати за
спожиті  житлово-
комунальні послуги

12 Звільнення на 50 % від
абонентської  плати  за
користування
телефонами  осіб  з
інвалідністю 1 і  2  груп
по зору

Надання пільг  окремим
категоріям  громадян  з
оплати послуг зв'язку 

2017-2022 Департамент
соціальної
політики 

Бюджет
Кропивницької
міської
територіальної
громади

32,1

-

34,1

-

32,5

-

39,86

-

-

316,0

-

234,26

Поліпшення
матеріального  стану
окремих  категорій
громадян  шляхом
часткового звільнення від
оплати  за  користування
телефонами

13 Надання  одноразової
адресної грошової
допомоги  особам  з
інвалідністю  1 і 2  груп
по зору та  членам сімей
військовослужбовців,
які  загинули  в
Республіці  Афганістан,
для  вирішення
соціально-побутових
питань, поштовий збір

2020-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

-

-

-

-

-

-

-

-

-

224,4

-

-

219,6

201,6

18,0

262,950

244,8

18,0

0,150

           

Поліпшення
матеріального  стану
сімей осіб з інвалідністю
1  і  2   груп  по  зору  та
сімей
військовослужбовців,  які
загинули  в  Республіці
Афганістан
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 Надання  фінансової
підтримки  громадським
об’єднанням  соціальної
спрямованості

2017-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

300,0 355,0 296,59 320,0 103,0 6,55 Забезпечення  виконання
законів  України  “Про
статус  ветеранів  війни,
гарантії  їх  соціального
захисту”,  “Про  основи
соціальної  захищеності
осіб  з  інвалідністю  в
Україні”

15 Надання  грошової
допомоги  до  свят
ветеранам  війни  та
праці,  жертвам
нацистських
переслідувань,
придбання  листівок,
квіткової  продукції,
подарунків,  поштовий
збір

2017-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

695,4

643,0

5,9

36,5

10,0

-

666,0

621,5 

8,0

36,5

-

-

436,0

362,0

5,42

68,58

-

-

469,6

385,0

4,56

79,04

1,0

-

350,85

270,0

-

80,17

-

0,68

369,24

280,5

-

88,01

-

0,73

Забезпечення
вшанування  ветеранів
війни  та  праці,  жертв
нацистських
переслідувань відповідно
до  законів України “Про
статус  ветеранів  війни,
гарантії  їх  соціального
захисту”,  “Про  жертви
нацистських  переслі-
дувань”,  “Про  увічнення
перемоги  над  нацизмом
у  Другій  світовій  війні
1939-1945  років”,
забезпечення  проведення
заходів  з  нагоди  Дня
визволення  міста  від
фашистських
загарбників,  Дня
вшанування  учасників
бойових дій на території
інших  держав,  Дня
Перемоги  над  нацизмом
у  Другій  світовій  війні,
Дня  скорботи,  Дня
партизанської слави, Дня
ветерана, Дня визволення
України від фашистських
загарбників

16 Забезпечення
перевезення   учасників
вокального
самодіяльного 

2019 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 

- - 7,5 - - - Розвиток  української
пісенної  творчості  та
підтримка  народних
вокальних  колективів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

колективу  
“Калинонька”
територіального  центру
соціального 
обслуговування
(надання  соціальних
послуг)  Подільського
району  міста
Кропивницького  для
участі  у
Всеукраїнському
конкурсі хорового співу
“З любов’ю до життя”

         

громади

17 Надання  одноразової
грошової  допомоги
мешканцям  міста
Кропивницького,  які
постраждали  від
стихійного  лиха
17 жовтня 2020 року

2020 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

- - - 2300,0 - - Поліпшення  матеріаль-
ного  стану  мешканців
міста,  які  постраждали
від  стихійного  лиха  та
опинилися  у  складних
життєвих обставинах

18 Надання  пільг  окремим
категоріям громадян: 
компенсація  витрат  на
автомобільне  паливо,
особам,  які  мають
особливі  трудові
заслуги  перед
Батьківщиною;
відшкодування  витрат
за  безоплатне
перевезення
залізничним
транспортом  учасників
бойових  дій,  осіб  з
інвалідністю  внаслідок
війни I,  II,  ІІІ  групи та
осіб, які супроводжують
особу  з  інвалідністю
внаслідок  війни
I  групи; 

2020-2022 Департамент 
соціальної 
політики  

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

-

-

-

-

-

-

-

-

-

436,22

320,616

115,6

314,9

-

-

117,4

-

-

Поліпшення  матеріаль-
ного  стану  наступних
категорій громадян: осіб,
які  мають  особливі
трудові  заслуги  перед
Батьківщиною; учасників
бойових  дій,  осіб  з
інвалідністю  внаслідок
війни  І,  ІІ,  ІІІ  групи,
ветеранів  праці,
громадян,  які
постраждали  внаслідок
Чорнобильської
катастро-фи  1  та  2
категорії
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грошова  компенсація
замість   санаторно -
курортних  путівок  та
вартості  самостійного
санаторно-курортного
лікування  ветеранам
праці; 
відшкодування  вартості
проїзду  міжміським
транспортом
громадянам,  які
постраждали  внаслідок
Чорнобильської
катастрофи  1  та  2
категорії

19 Забезпечення  соціаль-
ними  послугами  за
місцем  проживання
громадян,  які  не  здатні
до  самообслуговування
у  зв’язку  з  похилим
віком,  хворобою,
інвалідністю
Комунальною  устано-
вою  “Кропивницький
міський  територіальний
центр  соціального
обслуговування
(надання  соціальних
послуг)” Кропивницької
міської ради

2020-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 684,16

10 482,766

9201,4

20 493,25

-

-

20 336,615

-

-

Здійснення  соціального
обслуговування  та
надання  соціальних
послуг  громадянам,  які
перебувають  у  складних
життєвих  обставинах  і
потребують  сторонньої
допомоги  за  місцем
проживання 

20 Виплата  компенсації
фізичним  особам,  які
надають  соціальні
послуги  громадянам
похилого віку, особам з
інвалідністю,  хворим,
які  не  здатні  до
самообслуговування  і
потребують  сторонньої
допомоги 

2020-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

-

-

-

-

-

-

-

-

-

571,62

326,825

244,8

1785,0

-

-

2107,4

-

-

Забезпечення  виконання
постанови  Кабінету
Міністрів  України  від
23  вересня   2020  року
№  859  “Деякі  питання
призначення  і  виплати
компенсації  фізичним
особам,  які  надають
соціальні  послуги
з догляду на  
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непрофесійній основі”  

21 Надання  допомоги  на
поховання  деяких
категорій  осіб,
поштовий збір 
                            

2020-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121,96

96,759

25,2

87,0

-

-

87,100

87,0

0,100

           

Забезпечення  виконання
постанови  Кабінету
Міністрів  України
від   31  січня  2007  року
№ 99 “Про затвердження
Порядку  надання
допомоги  на  поховання
деяких  категорій  осіб
виконавцю
волевиявлення померлого
або  особі,  яка
зобов’язалась  поховати
померлого”,  рішення
міської  ради  від  26
жовтня   2017  року  №
1168 “Про   встановлення
розміру          допомоги
на   поховання  деяких
категорій осіб виконавцю
волевиявлення
померлого або особі,  яка
зобов’язалась  поховати
померлого”           

22 Надання  реабілітацій-
них  послуг  дітям  з
інвалідністю
комунальним  закладом
“Центр  комплексної
реабілітації  для   дітей
з  інвалідністю
Фортечної  районної  у
місті  Кропивницькому
ради”:
утримання закладу

громадський  бюджет
“Інтерактивна
реабілітація для дітей з
інвалідністю”

2020-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3726,307

-

-

4385,75

-

-

5047,559

4760,559
        

287,0

Забезпечення  надання
реабілітаційних  послуг
відповідно  до  Порядку
надання  особам  з
інвалідністю  та  дітям  з
інвалідністю реабілітацій-
них  послуг,
затвердженого
постановою  Кабінету
Міністрів  України  від
31 січня 2007 року № 80
(в  редакції  постанови
Кабінету  Міністрів
України  від  06  серпня
2014  року)
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23 Створення  та
забезпечення діяльності
Комунального  закладу
“Кропивницький
міський  притулок  для
осіб,  які  постраждали
від  домашнього
насильства  та/або
насильства  за  ознакою
статі”  Кропивницької
міської ради:
за  рахунок  субвенції  з
державного  бюджету
(спеціальний фонд);
за  рахунок  місцевого
бюджету  (загальний
фонд)
Виготовлення проєктно-
кошторисної
документації 

2021-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

- - - - 4522,995

4430,025

43,0

 

49,97

36,6

-

36,6

-

Забезпечення  місцем
безпечного  тимчасового
цілодобового
перебування  осіб,  які
постраждали  від
домашнього  насильства
та/або  насильства  за
ознакою статі та надання
комплексної  допомоги
(психологічних,
соціально-побутових,
соціально-медичних,
інформаційних,
юридичних  та  інших
послуг)

24 Надання  соціальних
послуг  з  підтриманого
проживання,  соціальної
інтеграції  та
реінтеграції  особам,  які
проживають  у
Кропивницькому
міському  соціальному
гуртожитку для дітей —
сиріт  та  дітей,
позбавлених
батьківського
піклування 

2021-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

- - - - 1862,8 2065,427 Створення  умов  для
соціальної  інтеграції
дітей  сиріт,  дітей,
позбавлених
батьківського піклування,
та  осіб  з  їх  числа,  які
тимчасово проживають у
гуртожитку, підготовка їх
до самостійного життя  

25 Надання  соціальних
послуг Кропивницьким
міським  центром  обліку
та  тимчасового
перебування  бездомних
осіб

2021-2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

- - - - 2237,0 2419,974 Виявлення  та  ведення
обліку бездомних осіб та
поступове  повернення
особи  до  самостійного
повноцінного життя
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26 Виплата  грошової
компенсації  за  належні
для  отримання  жилі
приміщення  для  сімей
учасників  бойових  дій
на  території  інших
держав,  визначених  у
абзаці першому пункту 1
статті 10 Закону України
«Про  статус  ветеранів
війни,  гарантії  їх
соціального  захисту»,
для  осіб  з  інвалідністю
I-II  групи  з  числа
учасників  бойових  дій
на  території  інших
держав,  інвалідність
яких  настала  внаслідок
поранення,  контузії,
каліцтва  або
захворювання,
пов’язаних  з
перебуванням  у  цих
державах,  визначених
пунктом  7  частини
другої  статті  7  Закону
України  «Про  статус
ветеранів війни, гарантії
їх  соціального захисту»,
та  які  потребують
поліпшення  житлових
умов  (за  рахунок
субвенції  з  державного
бюджету)

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

- -

           

- - 1356,761 - Поліпшення  житлових
умов для сімей учасників
бойових дій на території
інших  держав,
визначених  у  абзаці
першому  пункту  1
статті 10 Закону України
"Про  статус  ветеранів
війни,  гарантії  їх
соціального захисту"

27 Надання  допомоги
громадянам,  які
відселені  з  1-ої  та  2-ої
секцій  житлового
будинку  за   адресою: 

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

- - - - - 1432,0 Підтримка  осіб,  які
постраждали  від
наслідків  надзвичайної
ситуації,  пов’язаної  з
вибухом газу                    в
житловому         будинку
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вул.  Космонавта
Попова,  буд.  24,
корп.  1  внаслідок
надзвичайної ситуації  у
зв’язку  з  вибухом  газу
на  оренду  та  найм
житла 

за  адресою:  вул.  Космо-
навта  Попова,  буд.  24,
корп. 1 

28 Надання  підтримки
щодо  перевезень
автомобільним
транспортом
евакуйованих  осіб  у
зв'язку  із  введенням
воєнного стану

2022 Управління 
транспорту та 
зв'язку 
Кропивницько
ї міської ради,
КП “Електро-
транс” 
Кропивницько
ї міської ради

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

- - - - - 1 503,583 Реалізація  державної
політики  у  сфері
соціального  захисту  та
підтримки  евакуйованих
осіб

29 Надання  соціальних
послуг  з  підтриманого
проживання  та
соціальної  інтеграції
внутрішньо  переміще-
ним особам  та  сім'ям,
які  потребують
соціального  захисту,  у
комунальних закладах
“Кропивницький
міський  соціальний
гуртожиток”  та
“Кропивницький
міський  соціальний
гуртожиток № 2”

2022 Управління 
освіти 
Кропивницько
ї
міської ради

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

7 280,482

          

Реалізація  державної
політики  у  сфері
соціального  захисту  та
підтримки  внутрішньо
переміщених осіб

30 Видатки,  пов’язані  з
наданням  підтримки
внутрішньо
переміщеним  та/або
евакуйованим особам  у
зв’язку  із  введенням
воєнного стану 

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

- - - - - 601,204 Створення  місць
тимчасового  розміщення
внутрішньо переміщених
осіб
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31 Надання  одноразової
грошової  допомоги
мешканцям
Кропивницької  міської
територіальної  громади,
які  постраждали
внаслідок  збройного
ураження  Російською
Федерацією  23  липня
2022 року 

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Бюджет 
Кропивницької 
міської 
територіальної 
громади

- - - - - 100,0 Поліпшення  матеріаль-
ного  стану  мешканців
міста,  які  постраждали
внаслідок  збройного
ураження  Російською
Федерацією та
опинилися  в складних
життєвих обставинах

32 Виплата  деяких  видів
допомог,  компенсацій,
грошового  забезпечення
та  оплата  послуг
окремим  категоріям
населення: 
- допомога по вагітності
та пологам,
-  допомога  при
народженні дитини, 
-  допомога  на  дітей
одиноким матерям, 
-  допомога на дітей, які
перебувають  під  опікою
чи  піклуванням,
допомогу  при
усиновленні,
-  допомога  особі,  яка
доглядає  за  хворою
дитиною,
-  допомога  мало-
забезпеченим сім'ям,
-  допомога  особам  з
інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю,
- допомога дітям батьки,
яких  ухиляються  від
сплати аліментів,
- допомога на дітей-

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Державний 
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Соціальна  підтримка
найбільш  вразливих
категорій населення
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сиріт  та  дітей
позбавлених
батьківського
піклування,  грошового
забезпечення  батькам-
вихователям  і
прийомним  батькам  за
надання  соціальних
послуг  у  дитячих
будинках сімейного типу
та  прийомних  сім'ях  за
принципом
"гроші  ходять  за
дитиною", 
- допомога особі, яка 
проживає  разом  з
інвалідом  І  чи  ІІ  групи
внаслідок  психічного
розладу,  який  за
висновком  лікарської
комісії          медичного
закладу  потребує
постійного  стороннього
догляду,
-  допомога  на  дітей,
які     виховуються     у
багатодітних  сім'ях,
надання  послуги  з
догляду  за  дитиною  до
трьох  років
"муніципальна няня", 
-  допомога  особам,   які
не  мають  права  на
пенсію,  та  особам  з
інвалідністю,
-  грошову  компенсацію
непрацюючій
працездатній  особі,  яка
доглядає    за   інвалідом
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І групи, за пристарілими,
які  досягли  80-річного
віку,
-  допомога  непра-
цюючій  особі,  яка
досягла  загального
пенсійного  віку,  але  не
набула права на пенсійну
виплату,
-  допомогу  одиноким
особам,  які  досягли
80-річного віку

33 Заходи  із  соціального
захисту  дітей,  сімей,
жінок та інших найбільш
вразливих  категорій
населення:
-одноразова  винагорода
жінкам,  яким присвоєно
почесне  звання  України
"Мати-героїня", 
- одноразова матеріальна
допомога  особам,  які
постраждали від торгівлі
людьми

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Державний 
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Соціальна підтримка осіб
з  інвалідністю  та
непрацюючих мало-
забезпечених громадян

34 Виплата  щорічної
разової  грошової
допомоги  ветеранам
війни  і  жертвам
нацистських
переслідувань            та
соціальної  допомоги
особам,  які  мають
особливі  та  особливі
трудові  заслуги  перед
Батьківщиною

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Державний 
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Виконання  законів
України  “Про  статус
ветеранів  війни,  гарантії
їх соціального захисту” і
“Про  жертви
нацистських
переслідувань”

35 Соціальний  захист
громадян,  які
постраждали  внаслідок
Чорнобильської 

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Державний 
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Виплати  компенсацій  та
допомог  у сфері
соціального  захисту
громадян,  які
постраждали 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

катастрофи:
щомісячна  грошова
допомога  у  зв’язку  з
обмеженням споживання
продуктів  харчування
місцевого  виробництва
та  компенсації  за
пільгове  забезпечення
продуктами  харчування
громадян,  які
постраждали внаслідок 
Чорнобильської
катастрофи,  віднесених
до категорій 1 та 2;
щомісячна  грошова
компенсація на дітей, які
не  харчуються  в
навчальних  закладах,
розташованих           на
територіях
радіоактивного
забруднення,  та  дітей,
які  є  особами  з
інвалідністю  внаслідок
Чорнобильської
катастрофи  і  не
харчуються  в
навчальних  закладах,  а
також  за  всі  дні,  коли
вони  не відвідували  ці
заклади;
грошова  компенсація
замість  санаторно-
курортної      путівки 
громадянам,  які
постраждали  внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,  інших
ядерних аварій, ядерних 

внаслідок Чорнобильської
катастрофи,  гарантовані
державою,  відповідно  до
Закону  України  “Про
статус і соціальний захист
громадян,  які
постраждали  внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

випробувань  військових
навчань із застосуванням
ядерної  зброї,
віднесених  до  категорій
1;
здійснення   доплат   за 
роботу  у  зоні
відчуження,  надання
щорічної та додаткової
відпусток,  збереження
заробітної  плати  у  разі
переведення  на  нижче
оплачувану  роботу  та  у
зв’язку  з  відселенням,
громадянам,  які
постраждали  внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
забезпечення    виплати
допомоги  у  разі
вивільнення  у  зв'язку  з
ліквідацією,
реорганізацією  або
перепрофілюванням 
підприємства,  установи,
організації,  скороченням
чисельності  або  штату
працівників;
відшкодування 
втраченого  заробітку  у
зв'язку  з  ушкодженням
здоров'я; 
компенсації за шкоду,
заподіяну  здоров'ю
учасникам  ліквідації
наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС,
інших  ядерних  аварій,
ядерних  випробувань
військових навчань із 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

застосуванням  ядерної
зброї, сім'ям у зв'язку із
втратою  годувальника,
батькам  померлого  та
щорічної  допомоги  на
оздоровлення;
оплата  санаторно-
курортного  лікування
громадян,  які
постраждали  внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, віднесених
до категорії 1 та дітей з
інвалідністю,
інвалідність  яких
пов'язана  з
Чорнобильською
катастрофою;
пільгове          медичне
обслуговування  осіб,
які  постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи  

36 Виплата  довічних
державних стипендій

2022 Департамент
соціальної 
політики 

Державний 
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Соціальна  підтримка
окремих громадян згідно
з  Указом  Президента
України

37 Виплата  соціальних
стипендій  студентам
(курсантам)  закладів
фахової  передвищої  та
вищої освіти

2022 Департамент
соціальної 
політики 

Державний 
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Соціальна  підтримка
студентів  (курсантів)
закладів  фахової
передвищої  та  вищої
освіти

38 Виплата  пільг  і
житлових  субсидій
громадянам  на  оплату
житлово-комунальних
послуг, придбання 

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Державний 
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Реалізація  державної
політики  у  сфері
соціального  захисту
населення 
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твердого  та  рідкого
пічного  побутового
палива  і  скрапленого
газу у грошовій формі

39 Заходи  із  соціальної,
трудової  та  професійної
реабілітації  осіб  з
інвалідністю:
-  забезпечення  осіб  з
інвалідністю-
спинальників,  осіб  з
інвалідністю    інших
профілів  путівками  на
санаторно-курортне
лікування  та  путівками
без  лікування  для
супроводжуючих осіб з 
інвалідністю І групи;
-  оплата  проїзду
супроводжуючих  осіб  з
інвалідністю-
спинальників;
-  виплата  грошової
компенсації  замість
санаторно-курортного
лікування;
-  виплата  грошової
компенсації  вартості
самостійного  санаторно-
курортного лікування

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Державний 
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Надання  особам  з
інвалідністю  допомоги  у
відновленні  та
компенсації  порушених
або  втрачених  функцій
організму для досягнення
і  підтримання  соціальної
та  матеріальної
незалежності

40 Реабілітація  дітей  з
інвалідністю

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Державний 
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Забезпечення  відповідно
до    медичних   показань
реабілітаційними
послугами    
дітей з інвалідністю

41 Компенсація  витрат
власникам  жилих
приміщень  приватного
житлового  фонду,  які
безоплатно  розміщували
в цих 

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Державний 
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Забезпечення  виплати
компенсації  витрат
відповідно  до  постанови
Кабінету  Міністрів
України  від  19  березня
2022 року № 333 “Про 
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приміщеннях 
внутрішньо
переміщених осіб

затвердження  Порядку
компенсації  витрат  за
тимчасове  розміщення
внутрішньо  переміщених
осіб,  які  перемістилися у
період воєнного стану”

42 Надання  матеріальної
допомоги громадянам на
лікування,  вирішення
соціально-побутових
проблем тощо

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Обласний
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Матеріальна  підтримка
громадян  міста,  які
перебувають у складному
матеріальному становищі

43 Виплата  грошових
компенсацій  на  бензин,
ремонт   і   технічне
обслуговування
автомобілів  та  на
транспортне
обслуговування

2022 Департамент 
соціальної 
політики 

Обласний
бюджет

- - - - - В  межах
бюджетних
призначень

Забезпечення  виконання
постанови  Кабінету
Міністрів  України
від  14  лютого  2007  року
№  228  “Про  порядок
виплати  та  розміри  
грошових     компенсацій”

Разом 7 764,1 10 438,63 9 586,54 35 438,86 43 515,026 48 916,594

Директор департаменту
соціальної політики                                                                                                                                                   Юлія ВОВК

                                              



  

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення міської ради “Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про затвердження

Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
 категорій населення міста на 2017-2022 роки” зі змінами”

1. Нормативно-правове регулювання

Даний  проєкт  рішення  розроблено  з  урахуванням  статей  46,  140,  143
Конституції України, пункта 22 частини першої статті 26 Закону України “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”,  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від  11 березня 2022 року № 261 “Про затвердження Порядку та умов надання
компенсації  за  спожиті  комунальні  послуги  під  час  розміщення  внутрішньо
переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та
приватної  власності  у  період  воєнного  стану”,  розпорядження  Кабінету
Міністрів України від  04 листопада 2022 р. № 994-р “Про виділення коштів з
резервного  фонду  державного  бюджету  з  метою  покриття  витрат  за
липень  2022  р.  закладів,  підприємств,  установ  та  організацій  державної  і
комунальної форми власності, закладів освіти приватної форми власності”. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
                                                              
 В зв'язку з необхідністю збільшення видатків по Комплексній програмі

підтримки  учасників  антитерористичної  операції,  операції  Об'єднаних  сил  в
східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки, збільшенням кі-
лькості отримувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послу-
ги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги та з економією коштів
по оплаті праці перерозподілені видатки у межах загального обсягу бюджетних
призначень по департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради.

Також  за  рахунок  коштів  з  резервного  фонду  державного  бюджету
збільшено бюджетні асигнування на покриття витрат закладам, підприємствам,
установам та організаціям державної і комунальної форми власності, закладам
освіти  приватної  форми  власності,  у  приміщеннях  (будівлях)  яких  в  умовах
воєнного  стану  на  безоплатній  основі  розміщувалися  тимчасово  переміщені
особи, а саме: комунальному закладу “Центр комплексної реабілітації  для  ді-
тей   з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради”, Кропи-
вницькому міському соціальному гуртожитку для дітей — сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування”, Кропивницькому міському центру обліку
та тимчасового перебування бездомних осіб.

В  зв’язку  з  необхідністю  збільшення  видатків  споживання  по
КПКВК МБ 1918220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого
значення” зменшуються видатки споживання по КПКВК МБ 1913230 “Видатки,
пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим
особам у зв'язку із введенням воєнного стану”. 
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3.  Ціль  прийняття,  яка  покликана  розв’язати  розроблений  проєкт
рішення

                      
Забезпечення  надання  допомоги  членам  сімей  загиблих,  померлих  та

зниклих безвісти, військовополонених, постраждалим учасникам бойових дій у
зв’язку з військовою агресією Російської федерації  проти України, компенсації
за  надання  соціальних  послуг,  функціонування  закладів,  які  розміщують
внутрішньо переміщених осіб, проведення мобілізаційних заходів.

4.  Результати  розгляду  на  постійних  комісіях  та  виконавчим
комітетом

Планується розгляд проєкту рішення на засіданні Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради,  постійної комісії міської ради  з питань охорони
здоров’я,  освіти,  соціальної  політики,  культури  та  спорту,  комісії  з  питань
бюджету та податкової політики. 

                           

5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення

Проєкт  рішення  розроблено  виходячи  з  потреби  залучення  коштів
Бюджету Кропивницької міської територіальної громади на виконання  Заходів
щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій населення міста в межах доведених бюджетних призначень.

     

Директор департаменту
соціальної політики                                                                         Юлія ВОВК

                     



     Порівняльна таблиця 
 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки

окремих категорій населення міста із запропонованими змінами

 №
 з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавці Джерела фінансування Фінансове забезпечення, тис. грн
Рішення від 

13.10.2022 року № 702
Проєкт № 1416

1 2 3 4 5 6 7

1 Грошові  виплати  громадянам,  яким  виповнилося  100  і
більше  років,  придбання  подарунків,  листівок,  квіткової
продукції, поштовий збір
                                           
                        

2022 Департамент
соціальної політики
Кропивницької  міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

                               

122,03
                                       

72,0

36,0
-

12,6

                                                         
1,43

89,915
(-32,115)

46,0
(-26,0)

35,61
(-0,39)

-
7,7

(-4,9)
0,605

(-0,825)

2 Надання  грошової  допомоги  одному  із  членів  сім'ї
померлого,  який  мав  статус  учасника  ліквідації  наслідків
аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  учасникам  ліквідації
наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС 1,  2,  3  категорії,
придбання  листівок  (друкованої  продукції)  та  квіткової
продукції, послуг з проведення заходів, поштовий збір

                                                                                     

2022 Департамент
соціальної політики
Кропивницької  міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

                               

1343,93

1328,0

15,0

0,93

1348,45
(+4,52)                    
1328,0

19,9
(+4,9)                          
0,550
(-0,38)

3 Надання  грошової  допомоги  особам  з  інвалідністю  до
Міжнародного  дня  осіб  з  інвалідністю,  Міжнародного  дня
глухих,  Міжнародного  дня  сліпих,  придбання  листівок  та
квіткової  продукції,      послуг      з  проведення  заходів,
поштовий збір

2022 Департамент
соціальної політики
Кропивницької  міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

                               

173,605

170,0
  -
3,5

0,105

173,95
(+0,345)

170,0
-

3,5

0,45
(+ 0,345)
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1 2 3 4              5                 6 7

4 Надання  пільг  окремим  категоріям  громадян  з  оплати
послуг зв'язку 

                                                                     

2022

        

Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

274,9 234,26
(-40,64)

 5 Надання одноразової адресної грошової допомоги особам з
інвалідністю   1  і  2   груп  по  зору  та   членам  сімей
військовослужбовців, які загинули в Республіці Афганістан,
для вирішення соціально-побутових питань, поштовий збір

2022

        

Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

262,8
                    

244,8

18,0

262,950
(+0,150)

244,8

18,0

0,150

 6 Надання  фінансової  підтримки  громадським  об’єднанням
соціальної спрямованості
                                                     

2022 Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

150,0 6,55
(-143,45)

7 Надання  грошової  допомоги  до  свят  ветеранам  війни  та
праці,  жертвам  нацистських  переслідувань,   придбання
листівок, квіткової продукції, подарунків, поштовий збір

                                                                                                    

2022 Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

380,5

289,5

1,79
                     

88,01
-

1,2

369,24
(-11,26)

                 
280,5
(- 9,0)

 -

88,01
-

0,73
(-0,47)
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8 Надання пільг окремим категоріям громадян: 
компенсація  витрат  на  автомобільне  паливо,  особам,  які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
відшкодування  витрат  за  безоплатне  перевезення
залізничним  транспортом  учасників  бойових  дій,  осіб  з
інвалідністю  внаслідок  війни  I,  II,  ІІІ  групи  та  осіб,  які
супроводжують  особу  з  інвалідністю  внаслідок  війни
I  групи; 
грошова  компенсація   замість    санаторно  -  курортних
путівок  та  вартості  самостійного  санаторно-курортного
лікування ветеранам праці; 
відшкодування  вартості  проїзду  міжміським  транспортом
громадянам,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи 1 та 2 категорії

2022 Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

238,8                  117,4
(-121,4)

9 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з
похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю Комунальною
установою “Кропивницький  міський територіальний центр
соціального  обслуговування (надання соціальних  послуг)”
Кропивницької міської ради

2022 Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

21 439,3            

                  

20 336,615
(-1 102,685)

                         

10 Виплата  компенсації  фізичним  особам,  які  надають
соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам  з
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги 

2022 Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

1953,4 2107,400
(+154,0)

11 Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 
                             
                                                                         

2022 Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

116,0 87,100
(-28,9)
 87,0
0,100

12 Надання  реабілітаційних  послуг  дітям  з  інвалідністю
комунальним  закладом  “Центр  комплексної  реабілітації
для   дітей   з інвалідністю Фортечної районної у місті 

2022 Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

4929,394
                  

                                   

5047,559
(+118,165)                                  
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Кропивницькому ради”:
утримання закладу
                                 
громадський бюджет  “Інтерактивна реабілітація для дітей з
інвалідністю”

ради 4642,394
                     
                 

287,0

4760,559
 (+118,165)

287,0

13 Створення  та  забезпечення  діяльності  Комунального
закладу  “Кропивницький  міський  притулок  для  осіб,  які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства
за ознакою статі” Кропивницької міської ради:
за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  (спеціальний
фонд);
за рахунок місцевого бюджету (загальний фонд)
Виготовлення проєктно-кошторисної документації 

2022 Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

1434,3

              

1434,3

-

36,6
(-1397,7)

                     
36,6

(-1397,7)
-

14

    

Надання  соціальних  послуг  з  підтриманого  проживання,
соціальної  інтеграції  та  реінтеграції  особам,  які
проживають  у  Кропивницькому  міському  соціальному
гуртожитку  для  дітей  —  сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування
                                                                                                        

2022 Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

2046,4 2065,427
(+ 19,027)

15 Надання  соціальних  послуг  Кропивницьким  міським
центром обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

2022 Департамент 
соціальної політики
Кропивницької міської
ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

2456,745
     

2419,974
(-36,771)

16 Надання соціальних послуг з підтриманого проживання та
соціальної інтеграції внутрішньо переміще-ним особам  та
сім'ям, які потребують соціального захисту, у комунальних
закладах “Кропивницький  міський  соціальний
гуртожиток”  та  “Кропивницький  міський  соціальний
гуртожиток № 2”

2022 Управління  освіти
Кропивницької
міської ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

2012,763 7 280,482
(+5267,719)
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17 Надання  підтримки  щодо  перевезень  автомобільним
транспортом  евакуйованих  осіб  у  зв'язку  із  введенням
воєнного стану

2022 Управління транспорту
та зв'язку 
Кропивницької міської
ради, КП “Електро-
транс” Кропивницької 
міської ради

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

1851,28

           

1503,583
(-347,697)

18 Надання  одноразової  грошової  допомоги  мешканцям
Кропивницької  міської  територіальної  громади,  які
постраждали  внаслідок  збройного  ураження  Російською
Федерацією 23 липня 2022 року 

2022 Департамент 
соціальної політики 

Бюджет Кропивницької 
міської територіальної 
громади

50,00 100,00
(+50,0)

Всього
                                                  

46 565,286 48 916,594
(+ 2 351,308)

 

Директор департаменту
соціальної політики                                                                                                                                                  Юлія ВОВК
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