
 

 
                                                   

 

 

 

 

Очікувані результати, ефективність програми 

 

Очікувані результати 

виконання Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки 
(найменування міської цільової програми) 

Найменування завдання 
Найменування 

показників виконання 
завдання 

Одиниця 
виміру 

Головний розпорядник 
бюджетних коштів 

Значення показників 

усього 
у тому числі за роками 

2016 2017 2018 

1. Комплексні заходи 

по соціальному захисту 

населення 

Кількість дітей, осіб з 
інвалідністю, ветеранів, 
інших категорій 
громадян, яким 
планується надати 
допомогу 

осіб Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, управління праці 

та соціального захисту 

населення Запорізької міської 

ради по районах міста, 

Запорізький міський 

територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

14 269 14 269 12 700 13 900 

2. Надання адресної 

одноразової грошової 

допомоги мешканцям 

районів міста, в тому 

числі на поховання 

деяких категорій осіб 

Кількість 
малозабезпечених 
громадян – мешканців 
районів міста, яким 
планується надати 
адресну грошову 
допомогу 

осіб Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, управління праці 

та соціального захисту 

населення Запорізької міської 

ради по районах міста 

8 602 2 235 2 915 3452 

Додаток 3  

до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста 

Запоріжжя на 2016-2018 роки 
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Матеріальна підтримка 

обдарованої молоді 

Кількість молодих 
вчених, талановитих 
студентів та дітей, що 
досягли певних 
результатів у спорті та в 
галузі культури і 
мистецтва, які 
отримають підтримку  

осіб Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради 

507 507 0 0 

3. Матеріальне 

заохочення Почесних 

громадян міста 

Запоріжжя 

Кількість Почесних 
громадян міста 
Запоріжжя, які 
щомісячно отримають 
матеріальне заохочення 

осіб Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради 

27 27 21 21 

4. Фінансова підтримка 

громадських 

організацій ветеранів та 

інвалідів міста 

Запоріжжя 

Кількість громадських 
організацій, які 
отримують фінансову 
підтримку  
 
 

одиниць Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, управління праці 

та соціального захисту 

населення Запорізької міської 

ради по районах міста 

25 25 25 25 

5. Компенсація 

пільгового проїзду 

окремих категорій 

громадян  

Кількість пільгових 
їздок, які будуть 
здійснені 
автомобільним 
транспортом окремим 
категоріям громадян 

одиниць Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, управління праці 

та соціального захисту 

населення Запорізької міської 

ради по районах міста 

7626851 3 411 774 7 626 851 5 049 180 

Кількість пільгових 
їздок, які будуть 
здійснені на 
залізничному 
транспорті 

одиниць 
Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради 

535 217 535 217 493 271 405 829 

Кількість пільгових 
їздок, які будуть 
здійснені 
електротранспортом  

одиниць Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради 

 

34 800 567 21 158 188 34 800 567 15 220 797 



3 

 

6. Надання пільг на 

послуги зв’язку та 

інших пільг мешканцям 

міста Запоріжжя 

Кількість осіб, які 
скористаються правом 
на послуги зв’язку  

осіб Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, управління праці 

та соціального захисту 

населення Запорізької міської 

ради по районах міста 

17 692 17 692 11 764 8 925 

Кількість осіб, які 
скористаються правом 
на інші пільги 

осіб Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, управління праці 

та соціального захисту 

населення Запорізької міської 

ради по районах міста 

2 065 1 343 1 868 2 065 

7. Забезпечення 

безкоштовного проїзду 

деяких категорій 

громадян-мешканців 

міста Запоріжжя 

Кількість багатодітних 
сімей, які скористаються 
правом на безкоштовний 
проїзд трамваями, 
тролейбусами та 
автобусами 
комунального 
підприємства 
«Запоріжелектротранс» 

одиниць Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради 

720 639 660 720 

Кількість осіб пільгових 
категорій, які 
скористаються правом 
на безкоштовний проїзд 
водним транспортом 

осіб Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради 

64 813 60 425 64 813 64 813 

8.Надання соціальних 

послуг громадянам 

похилого віку та 

особам з інвалідністю, 

соціальна реабілітація 

дітей з інвалідністю, 

ведення обліку 

Кількість громадян 
похилого віку, осіб з 
інвалідністю, дітей з 
інвалідністю, бездомних 
осіб, малозабезпечених 
та інших категорій 
громадян, які охоплені 
заходами  
 

осіб Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради, 

Запорізький міський 

територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

4599 3942 4599 4599 
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бездомних осіб через 

діяльність Запорізького 

міського 

територіального центру 

соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) 

Кількість об’єктів, по 
яким планується 
здійснити капітальні 
видатки 

одиниць 5 5 4 1 

Кількість одиниць 
предметів 
довгострокового 
користування, які 
планується придбати 

одиниць 43 43 38 0 

Кількість об’єктів, по 

яким планується 

здійснити 

реконструкцію 

одиниць 3 3 3 2 

Кількість об’єктів, по 

яким планується 

здійснити 

термомодернізацію 

одиниць 1 1 1 0 

Кількість місць для 
забезпечення 
тимчасовим житлом 

одиниць 120 120 120 120 

9. Здійснення соціальної 

роботи з дітьми, 

молоддю та сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах та 

потребують сторонньої 

допомоги через 

діяльність Запорізького 

міського центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Кількість осіб, яким 
надаються соціальні 
послуги 

осіб Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, Запорізький 

міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

11 000 8 799 11 000 11 000 

10. Підтримка 

внутрішньо 

Кількість внутрішньо 

переміщених осіб, які 

осіб Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

765 765 744 619 
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переміщених осіб, які 

переїхали на територію 

м.Запоріжжя 

охоплені заходами міської ради, управління праці 

та соціального захисту 

населення Запорізької міської 

ради по районах міста 

11. Придбання 

комп’ютерної техніки та 

інших предметів 

довгострокового 

користування для 

органів соціального 

захисту населення 

Кількість одиниць 

оргтехніки та інших 

предметів 

довгострокового 

користування, які 

планується придбати  

одиниць Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, управління праці 

та соціального захисту 

населення Запорізької міської 

ради по районах міста 

177 177 33 0 

12. Проведення 

капітального ремонту 

будівель та приміщень 

органів соціального 

захисту населення 

Кількість об’єктів, по 

яким планується 

здійснити капітальний 

ремонт 

одиниць Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, управління праці 

та соціального захисту 

населення Запорізької міської 

ради по районах міста 

10 10 5 2 

13. Реалізація проектів-

переможців 

Громадського бюджету 

у місті Запоріжжі 

Кількість одиниць 

комп'ютерної техніки, 

які планується придбати 

одиниць Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, Запорізька міська 

організація ветеранів України, 

Заводська районна організація 

ветеранів України 

м.Запоріжжя, Громадська 

організація «Олександрівська 

районна організація ветеранів 

України м.Запоріжжя», 

Громадська організація 

«Комунарська районна 

організація ветеранів», 

Громадська організація 

28 0 28 0 
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«Дніпровська районна 

організація ветеранів України 

м.Запоріжжя», Громадська 

організація «Вознесенівська 

районна організація ветеранів 

України», Громадська 

організація «Хортицька 

районна організація ветеранів 

України», Шевченківська 

районна організація ветеранів 

Кількість об’єктів, по 

яким планується 

здійснити капітальний 

ремонт 

одиниць Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, Запорізький 

міський територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

1 0 1 0 

14. Забезпечення 

соціальними послугами 

громадян похилого віку, 

осіб з інвалідністю, дітей 

з інвалідністю, хворих, 

які не здатні до 

самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги, фізичними 

особами  

Кількість осіб, яким 

планується виплатити 

грошову компенсацію 

осіб Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, управління 

праці та соціального захисту 

населення Запорізької 

міської ради по районах 

міста 

1602 0 1462 1602 

15. Виконання 

доручень депутатів 

обласної ради  

Кількість одиниць 

предметів, обладнання 

та інвентарю, які 

планується придбати 

одиниць Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, Запорізький 

міський територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

6 0 6 0 
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16. Забезпечення 

надання пільг на оплату 

послуги з управління 

багатоквартирним 

будинком за листопад-

грудень 2017 року 

Кількість пільговиків осіб Управління соціального 

захисту населення Запорізької 

міської ради, управління праці 

та соціального захисту 

населення Запорізької міської 

ради по районах міста 

10743 0 10743 10743 

 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич 


