
 

до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста 

Запоріжжя на 2016-2018 роки 

 

Завдання та заходи  

 

з виконання Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя 

 
Найменування 

завдання 

Найменування заходу Головний 
розпорядник 

бюджетних коштів, 
виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 
бюджети, 

інші) 

Прогнозні обсяги, тис.грн. 

Всього за роками 

 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.Забезпечення  

безкоштовного  

проїзду деяких 

категорій 

громадян –

мешканців міста 

Запоріжжя 

Компенсаційні виплати 
Запорізькому 
комунальному 
підприємству міського 
транспорту 
«Запоріжелектротранс» 
за надання права 
безкоштовного проїзду в 
трамваях, тролейбусах  
та автобусах 
підприємства одному з 
батьків багатодітної сім’ї 
шляхом надання 
квартальних проїзних  
квитків 

Управління 
соціального 
 захисту населення 
Запорізької міської 
ради 

Бюджет 

міста 

4 936,013 1 398,939 1 590,599 1 946,475 

Компенсаційні виплати 
за пільговий проїзд 

Управління 
соціального захисту 

Бюджет 5 383,188 1 502,763 2 201,718 1 678,707 

Додаток 1  



   

окремих категорій 
громадян на водному 
транспорті до садово-
городніх ділянок 

населення 
Запорізької міської 
ради 

міста 

Разом за завданням 7   10 319,201 2 901,702 3 792,317 3 625,182 
8.Надання 
соціальних 
послуг 
громадянам 
похилого віку та 
особам з 
інвалідністю, 
соціальна 
реабілітація дітей 
з інвалідністю, 
ведення обліку 
бездомних осіб 
через діяльність 
Запорізького 
міського 
територіального 
центру 
соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних 
послуг) 

Надання якісних 
соціальних послуг 
громадянам похилого 
віку та особам з 
інвалідністю (догляд 
вдома за місцем 
проживання у 
відділеннях соціальної 
допомоги вдома; послуг 
з соціальної адаптації у 
відділеннях денного 
перебування; соціальних 
послуг в умовах 
тимчасового 
перебування в 
геріатричному 
стаціонарі) 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг)  

Бюджет 

міста 

66 407,131 17525,317 23 545,704 25 336,110 

Надання якісних послуг з 
соціальної реабілітації 
дітям з інвалідністю 
відповідно до 
індивідуальних програм 
реабілітації, в тому числі 
послуги  денного 
догляду в групах 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 

Бюджет 

міста 

21 559,069 5 827,743 7 805,599 7 925,727 

Визначення 
індивідуальних потреб 
громадян у соціальних 
послугах 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 

Бюджет 

міста 

1 530,751 402,867 543,286 584,598 



   

ради, Запорізький 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 

Виявлення бездомних 
осіб, ведення їх обліку, 
надання інших 
соціальних послуг  

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 

Бюджет 

міста 

1 828,544 645,974 569,628 612,942 

Надання соціальним 
готелем послуг особам з 
числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, віком від 18 
до 23 років з 
підтриманого 
проживання та створення 
умов для соціальної 
адаптації осіб, що в 
ньому проживають, та їх 
підготовка до 
самостійного життя 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 

Бюджет 

міста 

2 836,625 963,654 902,185 970,786 

Проведення капітальних 
видатків по об’єктах 
Запорізького міського 
територіального центру 
соціального 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 

Бюджет міста 

 

 

 

4 077,294  2 079,372 1 997,922 0,000 

 

 

 



   

обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 

 

 

 

 

 

 

 

Термомодернізація 
будівлі Запорізького 
міського територіального 
центру соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) за 
адресою: 
вул.Парамонова,11а 
м.Запоріжжя -
реконструкція 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 

Бюджет міста 306,389 282,938 23,451 0,000 

 Створення умов для 
забезпечення 
тимчасовим житлом осіб 
з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, віком від 18 
років, шляхом 
проведення 
реконструкції будівлі по 
вул. Таганська, 8 під 
соціальний готель 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 

Бюджет міста 3 824,932 3 054,466 770,466 0,000 



   

 Створення умов для 
забезпечення надання 
тимчасового притулку 
бездомним особам 
шляхом проведення 
реконструкції будівлі 
центру реінтеграції по 
вул.Перспективній,2а  

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 

Бюджет міста 514,911 265,072 249,839 0,000 

 Створення умов для 
надання послуг у 
відділенні соціальної 
реабілітації дітей з 
інвалідністю 
Вознесенівського району 
Запорізького міського 
територіального центру 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 
шляхом проведення 
реконструкції 
приміщення за адресою 
пр.Соборний,182а 
м.Запоріжжя 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський 
територіаль-ний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 

Бюджет міста 1 435,228 168,527  1266,701 0,000 

Разом за завданням 8   104 320,874 31 215,930 37 674,781 35430,163 

 

 

Секретар міської ради            Р.О.Пидорич 


