
                                                                                             
                                                                                 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 15 грудня 2022 року                                                                              № 1420 

                                                                                
 

Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення 

Кропивницької міської територіальної 

громади на 2023-2025 роки 

  

 Керуючись статтями 46, 143, 144 Конституції України, пунктом 22                

частини першої статті 26, статтею 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

                                                                       

 1. Затвердити Програму соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 

2023-2025 роки, що додається. 
  

 2. Включити Програму соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 

2023-2025 роки до Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку                                           

на 2022 і 2023 роки. 
  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури 

та спорту,  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради С.Колодяжного. 
  

           
  

Секретар міської ради                                                                 Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

                         

Тетяна Яніцька  30 89 26                                                                                          
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ПРОГРАМА 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій  
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Кропивницький – 2022 

 



 

 

І. ПАСПОРТ  

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ  

ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

 ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023-2025 РОКИ 

 

1. Програма затверджена: Рішення Кропивницької міської ради  

від 15 грудня 2022 року № 1420   

 

2. Проєкт Програми погоджено  Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                         

від 13 грудня 2022 року № 929 

3. Ініціатор розроблення 

Програми 
 

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради 

                                                   

4. Розробник Програми  Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради 

 

5. Співрозробники Програми Управління транспорту та зв'язку, 

Комунальне підприємство “Електротранс” 

 

6. Відповідальний виконавець 

Програми  

 

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради 

7. Учасники Програми Виконавчі органи Кропивницької міської ради, підприємства, 

громадські організації  соціальної спрямованості 

 

8. Термін реалізації Програми 

 

2023-2025 роки 

9. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Кропивницької 

міської територіальної громади 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього, 

у тому числі: 

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів 

Кропивницької міської територіальної громади визначаються на 

кожен окремий рік відповідно до кошторису після його 

затвердження рішенням Кропивницької міської ради 

кошти державного бюджету в межах бюджетних призначень 

кошти обласного бюджету в межах бюджетних призначень 

кошти бюджету 

Кропивницької міської 

територіальної громади 

25 240,44 тис. грн 

у тому числі по роках: 

2023 рік - 9 413,48 тис. грн 

2024 рік - 7 913,48 тис. грн 

2025 рік - 7 913,48 тис. грн 

11. Керівник Програми 

 

Директор департаменту соціальної політики Кропивницької 

міської ради 
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ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 Згідно з Конституцією Україна є суверенною і незалежною, 

демократичною, соціальною, правовою державою. Соціальну функцію 

проголошено пріоритетною функцією держави. Соціальний захист та гідний 

рівень життя кожному громадянину гарантований чинним законодавством 

України. 

 Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

(далі - Програма) розроблена відповідно до законів України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про соціальні послуги”, “Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”,                            

“Про охорону дитинства”, “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про охорону дитинства”, 

“Про жертви нацистських переслідувань”, “Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист”.    
 

Терміни, що використовуються 
 

 Соціальний захист – це система заходів правового, соціально-

економічного та організаційного характеру, що гарантується і реалізовується 

державою для забезпечення гідного життя, тобто матеріальної забезпеченості 

на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства і вільного розвитку людини.  

 

 Соціальна підтримка – це система заходів з матеріального забезпечення за 

рахунок державного та місцевого бюджетів та інших джерел фінансування 

громадян, які набули з різних причин юридичного права на пенсії та інші види 

допомог, але потребують соціальної допомоги і не можуть самостійно вийти із 

скрутного становища.  

 

 Соціальні послуги – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих 

обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків 

для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або 

одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних 

послуг затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 

ІІІ. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,  

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА  

 

 Система соціального захисту передбачає захист громадян від негативних 

наслідків, пов’язаних із хворобами, старістю, самотністю, малозабезпеченістю, 

бездоглядністю,  морально-психологічним  станом  та  іншими  негараздами, які 

вони часто не можуть подолати самостійно. Таким чином, система соціального 

захисту покликана охопити різні групи населення, покращити  їхній добробут, і  
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не лише матеріальний, а й соціальний, та створити належні умови для життя 

мешканців міста. 

 Кризові явища, зокрема пов’язані з гострою распіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, веденням військових дій 

на території України, призвели до зменшення реального доходу осіб/сімей та 

стали причиною скрутного матеріального становища окремих категорій 

громадян, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.  

 На території Кропивницької міської територіальної громади проживає      

74 425 пенсіонерів, 11 283 особи з інвалідністю, з яких 1133 дитини з 

інвалідністю.  

 Групою підвищеного ризику стали громадяни похилого віку, особи з 

інвалідністю, багатодітні сім’ї та неповні сім’ї з дітьми, особи з низьким 

доходом. 

 Для переважної більшості громадян похилого віку пенсія є єдиним 

джерелом доходів для існування. При цьому особи, які отримують низькі 

пенсії, потребують додаткової соціальної підтримки та соціального 

забезпечення. Особисті звернення надходять від громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які отримують державні допомоги, як 

найбільш вразливої категорії населення.  

 На надання одноразової адресної грошової допомоги протягом 2021 року 

звернулось 1623 особи, з них 63 % пенсіонерів, 24 % осіб з інвалідністю, в тому 

числі 51,1 % одиноких громадян. 

 Переважна кількість звернень подається громадянами, які потребують 

дороговартісного лікування. У зв’язку зі зростанням цін на основні групи 

товарів збільшилась кількість звернень на придбання продуктів харчування. 

  

 Важливою умовою покращення рівня життя незахищених верств 

населення виступає розвиток системи надання соціальних послуг шляхом 

визначення потреб населення Кропивницької міської територіальної громади в 

соціальних послугах, підвищення якості їх надання та впровадження нових 

соціальних послуг. 

 Реалізація Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки дала позитивні 

результати, напрацьовано нові механізми підтримки вразливих верств 

населення.  

 Протягом 2020-2022 років відповідно до заходів Програми надано пільг, 

послуг та допомог 14890 особам на загальну суму 25 520,12 тис. грн, з них: 

пільг:      2020 рік - 2539 особам на загальну суму 726,52 тис. грн; 

        2021 рік - 1182 особам на загальну суму 611,18 тис. грн; 

       2022 рік - 780 особам на загальну суму 478,9 тис. грн; 

послуг:   2020 рік - 185 особам на загальну суму 459,83 тис. грн; 

        2021 рік - 154 особам на загальну суму 1782,8 тис. грн; 

       2022 рік - 163 особам на загальну суму 2039,9 тис. грн; 

допомог: 2020 рік - 4087 особам на загальну суму 8061,59 тис. грн; 

        2021 рік - 3312 особам на загальну суму 6183,4 тис. грн; 

       2022 рік - 2488 особам на загальну суму 5176,0 тис. грн. 
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 На забезпечення виконання заходів Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки, 

було використано протягом 2020 року - 35 438,86 тис. грн, 2021 року -                          

43 515,026 тис. грн, 2022 рік — 43 440,85 тис. грн. Заплановані заходами 

Програми допомоги, пільги, послуги були надані в повному обсязі.  

 Прийняття Програми та спрямування протягом 2023-2025 років коштів на 

реалізацію її заходів сприятимуть поліпшенню соціальної ситуації в 

Кропивницькій міській територіальній громаді та розвитку партнерських 

відносин між владою та громадськістю. 

                                                                    

ІV. МЕТА ПРОГРАМИ                        

 

 Метою Програми є підвищення ефективності системи соціальної 

допомоги Кропивницької міської територіальної громади через посилення 

адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо 

соціальної підтримки громадян для забезпечення їх гідного існування, 

вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем, залучення до 

співробітництва громадських об’єднань соціальної спрямованості, а також 

встановлення додаткових гарантій соціального захисту населення мешканцям 

Кропивницької міської територіальної громади. 

                                                                                                    

 V. НАПРЯМИ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ  

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

 Пріоритетним напрямом дії Програми є соціальний захист та соціальна 

підтримка окремих категорій громадян Кропивницької міської територіальної 

громади.  

 Для вирішення соціальних проблем міста визначені основні завдання та 

спланована система заходів, орієнтовані на конкретні цільові групи населення, 

які потребують підтримки. 

 Основні завдання Програми наступні:  

 1) надання додаткових соціальних гарантій вразливим категоріям 

населення, встановлених Кропивницькою міською радою, а саме надання 

різних видів допомог окремим категоріям населення міста; 

 2) надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства України; 

 3) надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги; 

 4) надання транспортних послуг внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам; 

 5) виконання державних соціальних Програм за рахунок державного та 

обласного бюджетів; 

          6) проведення заходів до святкових та пам’ятних дат.  

        З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься 

щорічний моніторинг виконання передбачених заходів, визначених у додатку. 

 
                                                                       



5 
 

VI.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

 Цілеспрямоване виконання заходів Програми забезпечить:  

 підвищення ефективності системи соціальної підтримки та покращення 

рівня і якості життя населення міста; 

 позитивне зрушення на шляху до зростання рівня добробуту різних за 

соціальними і віковими ознаками цільових груп населення з урахуванням їхніх 

реальних потреб; 

 надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям мешканців 

Кропивницької міської територіальної громади. 

 удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш 

вразливим верствам населення, посилення адресної спрямованості;

 здійснення запланованих заходів, спрямованих на  реалізацію державної    

політики    соціальної     підтримки населення. 

 
VII. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 
 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, 

обласного бюджетів, бюджету Кропивницької міської територіальної громади.  

 Обсяги необхідного фінансування для забезпечення реалізації завдань та 

заходів Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-

2025 роки складають 25 240,44 тис. грн, з них: на 2023 рік - 9 413,48 тис. грн;    

на 2024 рік - 7 913,48 тис. грн; на 2025 рік - 7 913,48 тис. грн. 

 
VIIІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА 

ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
 Контроль за ходом виконання Програми покладається на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 

розподілом функціональних обов’язків. 

 Моніторинг виконання Програми здійснюється департаментом соціальної 

політики Кропивницької міської ради. Виконавчі органи міської ради, інші 

виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених 

заходів та інформувати департамент соціальної політики Кропивницької  

міської ради про хід виконання заходів до 5 числа місяця, наступного за 

звітним кварталом. Департамент соціальної політики Кропивницької міської 

ради здійснює аналіз стану виконання заходів Програми та інформує з цього 

питання департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської 

ради до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 

 Департамент соціальної політики міської ради щороку здійснює 

обгрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, 

розробляє    пропозиції    щодо   доцільності продовження тих чи інших заходів,  
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включення додаткових заходів і завдань (виключення окремих заходів і 

завдань), уточнення окремих завдань і заходів, показників, обсягів і джерел 

фінансування, переліку виконавців тощо. У разі потреби, протягом періоду дії 

Програми, вносяться необхідні зміни до відповідних заходів.  
                      

 

Директор департаменту 

соціальної політики                                                                             Юлія ВОВК 

 
                                                                                              

 



                                                                                                                                                              Додаток 

                                    до Програми соціального захисту та соціальної 

                                                                                                                   підтримки окремих категорій населення 

                                                                                                                Кропивницької міської територіальної  

                                                                                                                                       громади на 2023-2025 роки 
 

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ 

Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

№ 
з/п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Виконавці 
 

           

Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходу 

Джерела  
фінансування 

Фінансове забезпечення, тис. грн Результат 

2023 
 

2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Соціальний захист та соціальна підтримка окремих категорій громадян   

1 Надання 

грошових 

допомог 

окремим 

категоріям 

населення 

міста 

 

Департамент 

соціальної 

політики  

1.1. 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 

2023-2025 Бюджет 

Кропивницької 

міської 
територіальної 

громади  

3 000,00 
 

 
 

 

 
2 100,00 

 

 

900,00 
 

 

3 000,00 
 

 
 

 

 
2 100,00 

 

 

900,00 

3 000,00 
 

 
 

 

 
2 100,00 

 

 

900,00 

Поліпшення матеріального стану 

мешканців міста, які опинилися у  

складних життєвих обставинах, 
відповідно до Положення про    

комісію з    розгляду питань щодо 

надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям 

міста Кропивницького, 

затвердженого рішенням міської 

ради від 24 квітня 2018 року                     

№ 1586  (зі змінами) 

1.2. Грошові виплати 

громадянам, яким виповнилося 

100 і більше років, 
 

придбання подарунків, 
 
квіткової продукції,  
 

поштовий збір 

2023-2025 Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади  

178,42 
 

92,0 
 

59,8 
 

25,3 
 

1,32 

178,42 
 

92,0 
 

59,8 
 

25,3 
 

1,32 

178,42 
 

92,0 
 

59,8 
 

25,3 
 

1,32 

Вшанування людей, яким 

виповнилося 100 та більше років, до 

дня народження та Міжнародного 

дня людей похилого віку відповідно 

до Порядку надання грошової 

допомоги окремим категоріям 
населення міста Кропивницького,      

затвердженого               рішенням             



                                                                                                                                                    2                                                                                                                             Продовження додатка    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  від                    

23  листопада 2021 року № 773                          

(зі змінами)                                                        

1.3. 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  квіткової продукції, 
 

поштовий збір 

2023-2025 Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 
громади  

1 370,35 
 

 

 
 

 

 

1 347,0 
 

22,0 
 

1,35 

1 370,35 
 

 

 
 

 

 

1 347,0 
 

22,0 
 

1,35 

1 370,35 
 

 

 
 

 

 

1 347,0 
 

22,0 
 

1,35 

Вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС та      пам’яті      померлих 

учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 
відповідно до Порядку надання 

грошової допомоги окремим 

категоріям населення міста 

Кропивницького, затвердженого 

рішенням Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                         

від 23  листопада 2021 року № 773                    

(зі змінами) 

1.4. Надання грошової 

допомоги реабілітованим, 

потерпілим від репресій особам, 
 

придбання  квіткової  продукції, 
 

поштовий збір 

2023-2025 Бюджет 

Кропивницької 

міської 
територіальної 

громади  

24,335 
 

16,5 
 

7,7 
 

0,135 

24,335 
 

16,5 
 

7,7 
 

0,135 

24,335 
 

16,5 
 

7,7 
 

0,135 

Вшанування реабілітованих осіб з 

нагоди Дня пам'яті жертв 

політичних репресій відповідно    до    
Порядку надання грошової 

допомоги окремим категоріям 

населення міста Кропивницького, 

затвердженого рішенням 

Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

від  23  листопада 2021 року № 773 

(зі змінами) 

1.5. Надання грошової 

допомоги особам з 
інвалідністю до Міжнародного 

дня осіб з інвалідністю, 

Міжнародного дня глухих, 

Міжнародного дня сліпих, 
 

придбання квіткової продукції, 
 

поштовий збір 

2023-2025 Бюджет 

Кропивницької 
міської 

територіальної 

громади  

175,65 
 
 

 

 

170,0 
 

5,5 
 

0,15 

175,65 
 
 

 

 

170,0 
 

5,5 
 

0,15 

175,65 
 
 

 

 

170,0 
 

5,5 
 

0,15 

Поліпшення матеріального стану 

осіб з інвалідністю  відповідно до 
Порядку надання грошової 

допомоги окремим категоріям 

населення міста Кропивницького, 

затвердженого рішенням 

Виконавчого                        комітету  
Кропивницької     міської ради                   

від 23 листопада 2021 року                          

№ 773 (зі змінами) 
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   1.6. 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 

2023-2025 Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади  

272,62 
 

 

 

 

254,4 
 

18,0 
 

0,216 

272,62 
 

 

 

 

254,4 
 

18,0 
 

0,216 

272,62 
 

 

 

 

254,4 
 

18,0 
 

0,216 

Поліпшення матеріального стану 

сімей осіб з інвалідністю 1 і 2  груп 

по зору та сімей 

військовослужбовців, які загинули в 

Республіці Афганістан відповідно до 

Порядку надання грошової 

допомоги      окремим     категоріям   
населення міста Кропивницького, 

затвердженого рішенням 

Виконавчого комітету 

Кропивницької      міської ради від 

23  листопада 2021 року № 773                
(зі змінами) 

1.7. Надання допомоги на 

поховання деяких категорій 

осіб, 
 

поштовий збір  

2023-2025 Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

112,105 
 

112,0 
 

0,105 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

112,105 
 

112,0 
 

0,105 

112,105 
 

112,0 
 

0,105 

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”,   Порядку надання  

допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, 

яка зобов'язалася поховати  

померлого, затвердженого рішенням 
Виконавчого комітету 

Кропивницької        міської        ради 
від 23  листопада 2021 року № 773 

(зі змінами)                
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2 Надання  пільг 

окремим   

категоріям   

громадян  
відповідно    до    

законодавства 

Департамент 

соціальної 

політики  

2.1. Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати 

послуг зв'язку  

2023-2025 Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

240,0 240,0 240,0 Поліпшення матеріального стану 

окремих категорій громадян шляхом 

часткового звільнення від оплати за 

користування телефонами 

відповідно до Порядку  надання  

пільг  з  оплати  послуг зв'язку 

окремим категоріям громадян, 

затвердженого рішенням 

Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                      

від  23 листопада 2021 року № 773 
(зі змінами)    

2.2. Надання інших пільг 

окремим   категоріям   громадян  
відповідно    до    законодавства 

2023-2025 Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 
громади 
 

 

 

 

 

 

                  

240,0 
 

 

 
 

 

 

 

             

240,0 240,0 Поліпшення матеріального стану 

наступних категорій громадян: осіб, 

які мають особливі  трудові   заслуги 

перед Батьківщиною; учасників 
бойових дій, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни  І, ІІ, ІІІ груп, 

ветеранів праці, громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 1 та 2 

категорій відповідно   до     Порядку 

надання інших пільг окремим          

категоріям громадян відповідно до 

законодавства, затвердженого   

рішенням Виконавчого        комітету 

Кропивницької міської ради від  23  

листопада 2021 року                           
№ 773 (зі змінами) 

3 Надання 

соціальних 

гарантій 

фізичним 

особам, які 

надають 

соціальні 

послуги 

Департамент 

соціальної 
політики  

3.1. Виплата компенсації 

фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з 

інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги  

2023-2025 Бюджет 

Кропивницької 
міської 

територіальної 

громади 

2 300,0 
 
 

 

               

2 300,0 2 300,0 Забезпечення виконання постанов 

Кабінету Міністрів України від                     
23 вересня  2020 року № 859 “Деякі 

питання призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які 

надають   соціальні      послуги      з 

догляду  на  непрофесійній основі”, 
від  06  жовтня  2021  року   №  1040  
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        “Деякі    питання    призначення    і  
виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні      

послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на 
професійній   основі”,     Порядку 
призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі, 

затвердженого рішенням 

Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                  

від 23 листопада 2021 року № 773 (зі 

змінами)   

4 Надання 

транспортних 

послуг  

внутрішньо 

переміщеним 

та/або 

евакуйованим 

особам 

Управління 

транспорту та 

зв’язку 

4.1. Надання підтримки щодо 

перевезень автомобільним 

транспортом внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб у зв’язку із 

введенням воєнного стану 

2023 Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

1 500,0 - - Реалізація державної політики у 

сфері соціального захисту та 

підтримки евакуйованих осіб 

5 Виконання 

державних 

соціальних 

Програм  

Департамент 

соціальної 

політики               

5.1. 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, допомога при 

усиновленні, 

2023-2025 Державний  
бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Соціальна підтримка найбільш 

вразливих категорій населення 
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   - допомога особі,  яка   доглядає  
за хворою дитиною, 
- допомога малозабезпеченим 

сім'ям, 
- допомога особам з 

інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю, 
- допомога дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати 

аліментів, 
- допомога на дітей-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 особою з інвалідністю  

І чи ІІ груп 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, 
- допомога непрацюючій особі, 

яка       досягла       загального 
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   пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату, 
- допомогу   одиноким  особам,  
які  досягли  80-річного   віку 

     

 

 

 

5.2. 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 

2023-2025 Державний  
бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Соціальна підтримка осіб з 

інвалідністю та непрацюючих мало-

забезпечених громадян 

5.3. Виплата щорічної разової 

грошової допомоги ветеранам 

війни   і   жертвам   нацистських 
переслідувань     та    соціальної 
допомоги    особам,   які   мають 
особливі та особливі трудові 
заслуги    перед   
Батьківщиною 

2023-2025 Державний  
бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Виконання законів України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” і “Про жертви 

нацистських переслідувань” 

5.4. Соціальний захист 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи: 
щомісячна грошова допомога у 

зв’язку з обмеженням 

споживання продуктів 

харчування місцевого 
виробництва та компенсації за 

пільгове             забезпечення  
продуктами харчування 

громадян,      які     постраждали 
чисельності    або           штату 
працівників;  
відшкодування втраченого 

заробітку     у      зв'язку          з  

2023-2025 
 

 

 

 

 

 

                      

Державний  
бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Виплати компенсацій та допомог у 

сфері соціального захисту громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

гарантовані державою, відповідно 

до Закону України “Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” 
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   ушкодженням здоров'я;  
компенсації        за           шкоду, 
заподіяну  здоров'ю   учасникам 
ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській   АЕС,     інших  
ядерних аварій, ядерних 

випробувань військових 

навчань із 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  

      

5.5. Виплата довічних 

державних стипендій 
2023-2025 Державний  

бюджет 
В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Соціальна підтримка окремих 

громадян згідно з Указом 

Президента України 

5.6. Виплата соціальних 

стипендій студентам 

(курсантам) закладів фахової 

передвищої  та   вищої     освіти 

2023-2025 Державний  
бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Соціальна підтримка студентів 

(курсантів) закладів фахової 

передвищої   та    вищої   освіти 

5.7. Заходи із соціальної, 
трудової      та         професійної  
реабілітації осіб з інвалідністю: 
- забезпечення      осіб          з 
інвалідністю-спинальників,  
осіб  з  інвалідністю   інших        
 

2023-2025 Державний  
бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Надання особам з інвалідністю 

допомоги у відновленні та 

компенсації порушених або  

втрачених   функцій   організму для  
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   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 

     досягнення        і          підтримання  
соціальної та матеріальної 

незалежності 

5.8. Реабілітація дітей з 

інвалідністю 
2023-2025 Державний  

бюджет 
В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Забезпечення відповідно до    

медичних   показань 
реабілітаційними послугами дітей з 
інвалідністю 

5.9. Компенсація витрат 

власникам жилих приміщень 

приватного житлового фонду, 

які безоплатно розміщували в 

цих приміщеннях  
внутрішньо переміщених осіб 

2023-2025 Державний  
бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Забезпечення виплати компенсації 

витрат відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від                  

19 березня 2022 року № 333 “Про 

затвердження Порядку компенсації 

витрат за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися у період   воєнного   

стану” 

5.10. Надання матеріальної 

допомоги громадянам на 

лікування, вирішення 

соціально-побутових проблем 

тощо 

2023-2025 Обласний 
бюджет 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

В межах 

бюджетних 

призначень 

Матеріальна підтримка громадян 

міста, які перебувають у складному 

матеріальному становищі 
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   5.11. Виплата грошових 
компенсацій на   бензин,   

ремонт            і             технічне   
обслуговування автомобілів та 

на транспортне обслуговування 

2023-2025 Обласний 
бюджет 

В межах 
бюджетних  
призначень 

В межах 
бюджетних  
призначень 

В межах 
бюджетних  
призначень 

Забезпечення виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від                 

14 лютого 2007 року    № 228 “Про 

порядок виплати    та   розміри 

грошових    компенсацій” 

 Всього:     9 413,48 7 913,48 7 913,48  

                                                                                                                                                                            
 

 

Директор департаменту 

соціальної політики                                                                                                                                                      Юлія ВОВК                                                                                        
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