
 

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 

1. Комплексні 

заходи по 

соціальному 

захисту 

населення 

Підтримка дітей, осіб з 
інвалідністю, ветеранів, 
інших категорій 
громадян шляхом 
надання адресної 
допомоги за особистими 
зверненнями та цільової 
допомоги, соціальних 
послуг, проведення 
святкових заходів  

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

Бюджет 

міста 

50 894,058 15 796,622 16 892,756 18 204,680 

Разом за завданням 1    50 894,058 15 796,622 16 892,756 18 204,680 

Додаток 1  
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2. Надання 

адресної 

одноразової 

грошової 

допомоги 

мешканцям 

районів міста, в 

тому числі на 

поховання деяких 

категорій осіб 

Надання адресної 
допомоги за особистими 
зверненнями громадян 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради,  управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради по районах 
міста 

Бюджет 

міста 

6 586,495 1304,004 2099,559 3 182,932 

Разом за завданням 2   6 586,495 1304,004 2099,559 3 182,932 

Матеріальна 

підтримка 

обдарованої 

молоді 

Надання матеріальної 
підтримки молодим 
вченим, студентам 
вищих навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівня 
акредитації, студентам 
технікумів, коледжів, 
студентам професійно-
технічних училищ, дітям, 
що досягли певних 
результатів у спорті та в 
галузі культури і 
мистецтва 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради 

Бюджет 

міста 

1 379,979 1 379,979 0,000 0,000 

Разом за завданням    1 379,979 1 379,979 0,000 0,000 

3. Матеріальне 

заохочення 

Почесних 

громадян міста 

Запоріжжя 

Щомісячна виплата 
винагороди Почесним 
громадянам міста 
Запоріжжя  

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради 

Бюджет 

міста 

2 198,218 412,022 848,000 938,196 

Разом за завданням 3   2 198,218 412,022 848,000 938,196 

4. Фінансова Забезпечення фінансової 
підтримки міських 

Управління 
соціального захисту 

Бюджет 2 336,972 755,751 784,177 797,044 
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підтримка 

громадських 

організацій 

ветеранів та 

інвалідів міста 

Запоріжжя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громадських організацій 
інвалідів і ветеранів для 
статутної діяльності 

населення 
Запорізької міської 
ради 

міста 

Забезпечення фінансової 
підтримки районних 
громадських організацій 
інвалідів і ветеранів для 
статутної діяльності 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради,  управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради по районах 
міста 

Бюджет 

міста 

4 117,891 1 000,804 1 524,331 1 592,756 

Надання фінансової 
допомоги Запорізькій 
міській організації 
ветеранів України у 
розмірі 100,000тис.грн. 
та Запорізькій міській 
організації інвалідів 
війни та Збройних Сил – 
у розмірі 20,000тис.грн. 
у рамках проведення 
телевізійного марафону 
«Пам’ять» з нагоди 
відзначення Дня пам’яті, 
примирення та Перемоги 
над нацизмом у Європі 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет 

міста 

360,000 120,000 120,000 120,000 

Надання фінансової 
допомоги громадській 
організації «Товариство 
ветеранів АТО 
Запоріжжя» у рамках 
проведення обласного 
благодійного 
телемарафону до Дня 
захисника України та 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради 

Бюджет 

міста 

300,000 100,000 100,000 100,000 
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Дня Збройних Сил 
України – у розмірі 
100,000тис.грн. 

Разом за завданням 4   7 114,863 1 976,555 2 528,508 2 609,800 

5. Компенсація 

пільгового 

проїзду окремих 

категорій 

громадян 

Компенсаційні виплати 
на пільговий проїзд 
автомобільним 
транспортом окремим 
категоріям громадян, в 
тому числі в 
автомобільному 
транспорті Запорізького 
комунального 
підприємства міського 
електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 
18 000,000тис.грн. 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради по районах 
міста 

Бюджет 

міста 

65 349,887 10 747,088 23 831,000 30 771,799 

Компенсаційні виплати 
за пільговий проїзд 
окремих категорій 
громадян на 
залізничному транспорті 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради 

Бюджет 

міста 

20 207,597 6 021,187 6 500,000 7 686,410 

Компенсаційні виплати 
на пільговий проїзд 
електротранспортом 
окремим категоріям 
громадян 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради 

Бюджет 

міста 

179 246,564 

 

42 316,375 71 767,799 65 162,390 

Разом за завданням 5   264 804,048 59 084,650 102 098,799 103 620,599 

6.Надання пільг на 

послуги зв'язку та 

інших пільг 

мешканцям міста 

Запоріжжя 

Надання пільг окремим 
категоріям громадян з 
оплати послуг зв’язку 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 

Бюджет 

міста 

10 465,518 4 981,673 2 739,403 2 744,442 
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ради по районах 
міста 

Надання інших пільг 
(безоплатне 
забезпечення санаторно-
курортним лікуванням 
або одержання 
компенсації вартості 
самостійного санаторно-
курортного лікування, 
охорона квартир, 
безоплатний капітальний 
ремонт будинків та 
квартир, компенсація 
витрат на придбання 
авто палива, безоплатний 
проїзд транспортом 
дальнього сполучення, 
безоплатне поховання, 
встановлення надгробка, 
матеріальна допомога на 
поховання)  

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради по районах 
міста 

Бюджет 

міста 

5 897,235 1 223,957 2 267,077 2 406,201 

Разом за завданням 6   16 362,753 6 205,630  5 006,480 5 150,643 

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  

Управління 
соціального 
захисту населення 
Запорізької міської 
ради 

Бюджет 

міста 

5 270,537 1 398,939 1 409,198 2 462,400 
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квитків 
Компенсаційні виплати 
за пільговий проїзд 
окремих категорій 
громадян на водному 
транспорті до садово-
городніх ділянок 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради 

Бюджет 

міста 

5 751,908 1 502,763 2 124,575 2 124,570 

Разом за завданням 7   11 022,445 2 901,702 3 533,773 4 586,970 
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 

68 422,827 17 525,317 23 352,491 27 545,019 

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 

21 610,408 5 827,743 7 483,916 8 298,749 

Визначення Управління Бюджет 1 554,418 402,867 539,439 612,112 
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індивідуальних потреб 
громадян у соціальних 
послугах 

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

міста 

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 

1 853,358 645,974 565,594 641,790 

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 

1 054,355 963,654 14,051 76,650 

Проведення капітальних 
видатків по об’єктах 

Управління 
соціального захисту 

Бюджет міста 

 

5 847,531  2 079,372 2 969,357 798,802 
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Запорізького міського 
територіального центру 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
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 282,938 282,938 0,000 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 3 708,932 3 054,466 630,466 24,000 
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 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 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних послуг) 

Бюджет міста 511,480 168,527 60,000 282,953 

Разом за завданням 8   105 361,158 31 215,930 35 865,153 38 280,075 

9. Здійснення 

соціальної роботи 

з дітьми, 

молоддю та 

сім’ями, які  

опинились у 

складних 

Надання соціальних 
послуг дітям, молоді та 
сім’ям, які опинились в 
складних життєвих 
обставинах, службою 
екстреної психологічної 
допомоги «Телефон 
Довіри» 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

Бюджет 

міста 

588,684 145,174 193,810 249,700 
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життєвих 

обставинах та 

потребують 

сторонньої 

допомоги через 

діяльність 

Запорізького 

міського центру 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Надання соціальних 
послуг дітям, молоді та 
сім’ям, які опинились в 
складних життєвих 
обставинах та 
потребують сторонньої 
допомоги; проведення 
інформаційно-
просвітницької роботи, 
спрямованої на 
популяризацію 
здорового способу 
життя, запобігання 
тютюнопалінню, 
вживанню алкоголю та 
наркотиків, зниження 
шкоди від вживання 
наркотиків, дотримання 
безпечної сексуальної 
поведінки 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

Бюджет 

міста 

69,416 19,100 23,100 27,216 

Надання соціально-
психологічних послуг 
учасникам 
антитерористичної 
операції  
та членам  
їх сімей 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

Бюджет 

міста 

132,153 80,913 24,720 26,520 

 Надання соціально-
психологічних послуг 
ВІЛ-позитивним дітям та 
дітям з сімей, яких 
торкнулась епідемія 
ВІЛ/СНІД 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 

Бюджет 

міста 

237,750 29,716 99,025 109,009 
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молоді 
 Утримання та 

забезпечення діяльності 
центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, Запорізький 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

Бюджет 

міста 

5 288,850 0,000 0,000 5 288,850 

Разом за завданням 9   6 316,853 274,903 340,655 5 701,295 

10. Підтримка 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

які переїхали на 

територію 

м.Запоріжжя 

Створення умов для 
тимчасового 
проживання 
внутрішньо 
переміщених осіб, які 
переїхали на територію 
м.Запоріжжя, шляхом 
надання грошової 
допомоги, яка 
перераховується у 
безготівковій формі 
закладам, перелік яких 
затверджений рішенням 
виконавчого комітету 
міської ради  

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради по районах 
міста 

Бюджет 
міста (Інша 
субвенція з 
обласного 
бюджету) 

3 526,080 3 526,080 0,000 0,000 

Бюджет 

міста 

6 483,083 0,000 3 018,091 3 464,992 

Разом за завданням 10   10 009,163 3 526,080 3 018,091 3 464,992 

11. Придбання 

комп’ютерної 

техніки та інших 

предметів 

довгострокового 

користування для 

органів 

соціального 

Придбання комп’ютерної 

техніки та інших 

предметів 

довгострокового 

користування 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради по районах 
міста, управління з 

Бюджет 

міста 

2 122,329 1 544,374 385,079 192,876 
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захисту 

населення 

питань праці 
Запорізької міської 
ради 

Разом за завданням 11   2 122,329 1 544,374 385,079 192,876 

12.Проведення 

капітального 

ремонту будівель 

та приміщень 

органів 

соціального 

захисту 

населення  

Проведення капітального 

ремонту будівель та 

приміщень органів 

соціального захисту 

населення 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради, управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради по районах 
міста 

Бюджет 

міста 

14 984,898 9 034,060 2 521,917 3 428,921 

 

Разом за завданням 12   14 984,898 9 034,060 2 521,917 3 428,921 

13. Реалізація 

проектів-

переможців 

Громадського 

бюджету у місті 

Запоріжжі 

Основи комп'ютерної 

грамотності та Інтернет-

ветеранам міста 

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», 

Бюджет 

міста 

210,000 0,000 210,000 0,000 
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Громадська 
організація 
«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 

Благоустрій прилеглої 

території відділення 

соціально-побутової 

адаптації інвалідів з  

розумовою відсталістю 

Комунарського району 

(вул. Парамонова 11а) з 

улаштування зони 

відпочинку і зони для 

спортивних занять 

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

Бюджет 

міста 

94,500 0,000 94,500 0,000 

Разом за завданням 13   304,500 0,000 304,500 0,000 

14. Забезпечення 

соціальними 

послугами 

Забезпечення виплати 

компенсації фізичним 

особам, які надають 

Управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 

Бюджет 

міста 

7 306,656 0,000 3 378,856 3 927,800 
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громадян похилого 

віку, осіб з 

інвалідністю, дітей 

з інвалідністю, 

хворих, які не 

здатні до 

самообслуговуван

ня і потребують 

сторонньої 

допомоги, 

фізичними 

особами 

соціальні послуги 

громадянам похилого 

віку, особам з 

інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, 

які не здатні до 

самообслуговування і 

потребують постійної 

сторонньої допомоги 

(крім осіб, що 

обслуговуються 

соціальними службами) 

ради, управління 
соціального захисту 
населення 
Запорізької міської 
ради по районах 
міста 

Разом за завданням 14   7 306,656 0,000 3 378,856 3 927,800 

15. Виконання 

доручень депутатів 

обласної ради 

Придбанні предметів, 
обладнання та 
інвентарю для 
відділення соціальної 
реабілітації дітей з 
інвалідністю 
Шевченківського 
району Запорізького 
міського 
територіального центру 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) 

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

Бюджет 
міста (Інша 
субвенція з 
обласного 
бюджету) 

169,000 0,000 60,000 109,000 

Разом за завданням 15   169,000 0,000 60,000 109,000 

16. Забезпечення 

надання пільг на 

оплату послуги з 

управління 

Відшкодування витрат 

за надання пільг 

населенню на 

управління 

Управління 

соціального захисту 

населення Запорізької 

міської ради, 

Бюджет 

міста 

9 627,436 0,000 1200,000 8 427,436 
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багатоквартирним 

будинком, витрат 

на управління 

багатоквартирним 

будинком  

багатоквартирним 

будинком  

 

 

управління 

соціального захисту 

населення 

Запорізької міської 

ради по районах 

міста  

Разом за завданням 16   9 627,436 0,000 1200,000 8 427,436 

17.Забезпечення 

надання адресної 

соціальної 

допомоги для 

оздоровлення 

дітей, які 

виховуються в 

сім’ях, де один із 

батьків працює у 

бюджетній 

установі 

Забезпечення 

послугами 

оздоровлення та 

відпочинку дітей, які 

виховуються в сім’ях, 

де один із батьків 

працює у бюджетній 

установі, шляхом 

надання соціальної 

допомоги 

Управління 

соціального захисту 

населення Запорізької 

міської ради, 

управління 

соціального захисту 

населення 

Запорізької міської 

ради по районах 

міста  

Бюджет 
міста (Інша 
субвенція з 
обласного 
бюджету) 

1 242,675 0,000 0,000 1 242,675 

Разом за завданням 17   1 242,675 0,000 0,000 1 242,675 

Разом по програмі   517 807,527 134 656,511 180 082,126 203 068,890 

 

 

Секретар міської ради            Р.О.Пидорич 


