
Найменування завдання
План 2020, 

тис.грн.

Зміни, 

тис.грн.

План 2020, 

тис.грн.                 

(з урах змін)

Примітка

1. «Комплексні заходи по соціальному захисту населення» 27 090,870 -185,632 26 905,238 Відповідно до фактичних видатків

2. «Матеріальне заохочення Почесних громадян міста Запоріжжя» 1 474,030 1 474,030

3. «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів міста Запоріжжя» 2 311,000 2 311,000

4. «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян» 13 025,222 -1 965,748 11 059,474

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян
3 612,905 -417,203 3 195,702

відповідно до фактично наданих розрахунків підприємствами-

автоперевізниками

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті до 

садово-городніх ділянок
3 323,061 -1 091,275 2 231,786

зменшення кількості громадян, які скористались правом 

безкоштовного проїзду водним транспортом

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті
3 679,256 3 679,256

Компенсаційні виплати ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» за надання права безкоштовного 

проїзду в трамваях, тролейбусах  та автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім’ї, 

який зареєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання проїзних  квитків

2 410,000 -457,270 1 952,730
відповідно до фактичної кількості багатодітних родин, які 

скористались правом безкоштовного проїзду 

5. «Надання пільг на послуги зв’язку та інших пільг мешканцям міста Запоріжжя» 5 464,190 499,426 5 963,616
матеріальна допомога для проведення 10-ти капітальних ремонтів 

квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. «Створення умов для 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)»

894,181 80,174 974,355 придбання предметів та обладнання довгострокового користування 

7. «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»

568,247 568,247

8. «Підтримка внутрішньо переміщених осіб» 1 296,692 -500,000 796,692 відповідно до фактичних видатків 

9. «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування»
5 254,761 -600,000 4 654,761

відповідно до фактичних звернень за компенсацією на надання 

соціальних послуг 

10. «Створення умов для виконання функцій, покладених на органи соціального 

захисту населення, в частині реалізації державної політики у сфері соціальної 

підтримки мешканців м.Запоріжжя»

2 364,434 670,991 3 035,425
Капітальний ремонт будівлі УСЗН по Заводському району по 

вул.Аматорська,56 

11. «Виконання доручень депутатів обласної ради» 59,000 59,000

12. «Надання одноразової адресної грошової допомоги дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на оформлення права 

власності на житло»

342,522 76,116 418,638

для оформлення 6 квартир, які планується придбати за рахунок 

субвенції з Державного бюджету у 2020 році (відповідно до ПКМУ 

від 15.11.2017 №877 зі змінами, внесеними ПКМУ від 01.06.2020 

№515)

13. «Реалізація проектів-переможців Громадського бюджету у місті Запоріжжі» 55,000 55,000

Всього по МКП 60 200,149 -1 924,673 58 275,476

Заступник начальника управління соціального захисту

населення Запорізької міської ради І.В.Озьорна

Рішення сесії Запорізької міської ради "Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №30" (зі змінами)

Проект №17 від 09.07.2020 (варіант 2)


