
Паспорт 
обласної комплексної Програми соціального захисту населення  

Івано-Франківської області на 2017-2021 роки 
 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Департамент 
соціальної політики облдержадміністрації. 

2. Розробники Програми:  
Департамент соціальної політики облдержадміністрації. 
Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів. 
Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної 
політики. 

3. Терміни реалізації Програми: 2017-2021 роки. 
4. Етапи фінансування Програми: 2017-2021 роки. 
5. Обсяг фінансування Програми: 141480,0 тис. грн. 

Роки 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 
бюджет 

районні та 
міські бюджети, 

бюджети ОТГ 
інші джерела 

2017-2021 141480,0 141480,0 

в межах 
кошторисних 
призначень 

в межах 
кошторисних 
призначень 

в т. ч.   

2017 17820,0 17820,0 

2018 19190,0 19190,0 

2019 31970,0 31970,0 

2020 34320,0 34320,0 

2021 38180,0 38180,0 

6. Очікувані результати виконання Програми: 
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального 

захисту окремих категорій населення області: осіб з інвалідністю, людей 
похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей внутрішньо 
переміщених громадян, осіб, постраждалих від торгівлі людьми та насильства, 
покращить їх добробут, медичне обслуговування, дасть можливість особам з 
інвалідністю отримати рівний з іншими громадянами доступ до охорони 
здоров’я, освіти, зайнятості, професійної орієнтації і професійної підготовки, 
фізкультури і спорту та створити безбар’єрне середовище в усіх сферах їх 
життєдіяльності, а також забезпечить проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед населення щодо конституційних прав і гарантій 
та створить умови для залучення інститутів громадянського суспільства до 
реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення. 

7. Термін проведення звітності: інформація про хід виконання Програми 
подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за 
звітним кварталом, звіт про хід виконання Програми подається обласній раді 
щорічно до 15 лютого наступного за звітним року, відповідно до поставленої 
мети та завдань. 
 
 
Замовник Програми: 
Департамент соціальної 
політики обласної державної  
адміністрації                                                            Володимир Корженьовський 
 
Керівник Програми: 
Заступник голови обласної 
державної адміністрації                                          Богдан Кобилянський 



Додаток 
до обласної комплексної Програми 
соціального захисту населення Івано-
Франківської області на 2017-2021 роки  
 
 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування 
 обласної комплексної Програми соціального захисту населення 

Івано-Франківської області на 2017-2021 роки 
 

Розробники програми: департамент соціальної політики облдержадміністрації,  
обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, 
постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики. 

Назва програми: обласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки. 
 
 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавці 
Термін 
вико- 
нання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані 
результати 

роки 

в т.ч. за джерелами фінансування 

всього  
облас-

ний 
бюджет 

місцевий 
бюджет  

Інші 
джерела 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Соціальне обслуговування і підтримка людей похилого віку  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Виплата матеріальної 
допомоги громадянам, 
яким виповнилося 100 і 
більше років  

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, департамент охорони 
здоров’я облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та ОТГ 

щорічно 

2017 100,00 100,00 
В 

межах 
кошто-
рисних 
призна-

чень 

- 

Поліпшення 
соціального 
захисту 
громадян, 
яким 
виповнилося 
100 і більше 
років 

2018 300,00  300,00  

2019 300,00  300,00  

2020 400,00 400,00 

2021 400,00  400,00  



5. Соціальний захист і підтримка багатодітних, малозабезпечених сімей, сімей внутрішньо переміщених громадян, осіб,  
постраждалих від торгівлі людьми, насильства, та інших сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Виплата матеріальної 
допомоги сім’ям, у яких 
народилося одночасно 
троє і більше дітей  

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення та ОТГ 

2017-
2021 
роки 

2017 80,00 80,00 
В 

межах 
кошто  
рисних 
призна-

чень 

- 

Поліпшення 
матеріально-
побутових 
умов 
проживання 
багатодітних 
сімей 

2018 300,00 300,00 

2019 300,00 300,00 

2020 400,00 400,00 

2021 400,00 400,00 

6. Інформаційно-роз'яснювальна робота щодо соціального захисту населення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Публікація в друкованих 
виданнях прийнятих 
розпоряджень голови 
облдержадміністрації з 
питань соціального 
захисту населення, інших 
документів з питань 
соціального захисту 
населення 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

Постійно 

2019 20,00 20,00 

- - 

Оприлюдне-
ння в засобах 
масової 
інформації 
прийнятих 
розпоряджень 
голови 
облдерж-
адміністрації з 
питань 
соціального 
захисту 
населення 

2020 20,00 20,00 

2021 20,00 20,00 

8. Забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Забезпечення обробки 
інформації для 
призначення та виплати 
всіх видів соціальних 
допомог, компенсаційних 
виплат, пільг, субсидій на 
оплату житлово-
комунальних послуг, 
твердого палива та 
скрапленого газу 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення та ОТГ 

Постійно 

2017 920,00 920,00 

В 
межах 
кошто-
рисних 
призна-

чень 

- 

Своєчасне 
нарахування 
та виплата 
всіх видів 

соціальних 
допомог та 

компенсацій 
 
 
 
 
 
 

2018 1500,00 1500,00 

2019 1500,00 1500,00 

2020 1500,00 1500,00 

2021 2000,00 2000,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Забезпечення 
функціонування єдиного 
телекомунікаційного 
середовища установ 
системи соціального 
захисту населення 
області  
 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення  

Постійно 

2017 110,00 110,00 
В 

межах 
кошто-
рисних 
призна-

чень 

- 

Безперервн
а робота 
установ 
системи 
соціального 
захисту 
населення 

2018 200,00 200,00 

2019 300,00 300,00 

2020 300,00 300,00 

2021 400,00 400,00 

5. Забезпечення роботи 
“Мобільного соціального 
офісу” 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення  

Постійно 

2017 80,00 80,00 В 
межах 
кошто-
рисних 
призна-

чень 

- 

Наближення 
соціальних 
послуг до 
населення 
області 

2018 300,00 300,00 

2019 400,00 400,00 

2020 400,00 400,00 

2021 500,00 500,00 

9. Надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Надання соціальної 
послуги “догляд 
стаціонарний” 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення та ОТГ 

Постійно 

2019 1000,00 1000,00 В 
межах 
кошто-
рисних 
призна-

чень 

При 
потребі 

Запровад-
ження нових 
форм 
надання 
соціальних 
послуг 

2020 1500,00 1500,00 

2021 2000,00 2000,00 

2. Надання соціальної 
послуги “підтримане 
проживання” 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення та ОТГ 

Постійно 

2019 400,00 400,00 В 
межах 
кошто-
рисних 
призна-

чень 

- 

Запровад-
ження нових 
форм 
надання 
соціальних 
послуг 

2020 400,00 400,00 

2021 400,00 400,00 

3. Надання соціальної 
послуги 
“паліативний/хоспісний 
догляд” 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення та ОТГ 

Постійно 

2019 100,00 100,00 В 
межах 
кошто-
рисних 
призна-

чень 

- 

Запровад-
ження нових 
форм 
надання 
соціальних 
послуг 

2020 100,00 100,00 

2021 100,00 100,00 



 
 
 
 
 

10. Оздоровлення та відпочинок дітей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Здійснення закупівлі 
путівок для дітей 
пільгових категорій віком 
7-16 років 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації 

Постійно 

2019 8000,00 8000,00 В 
межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень 

- 

Підтримка 
дітей 
пільгових 
категорій 

2020 8500,00 8500,00 

2021 9000,00 9000,00 

2. Відшкодування витрат на 
придбання проїзних 
квитків та медичних 
аптечок для груп дітей 
відповідних пільгових 
категорій, що 
направляються  на 
оздоровлення та 
відпочинок до ДПУ “МДЦ 
“Артек” і ДП “УДЦ 
“Молода гвардія” за 
рахунок бюджетних 
коштів 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення та ОТГ 

Постійно 

2019 650,00 650,00 В 
межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень 

При 
потребі 

Підтримка 
дітей 
пільгових 
категорій 

2020 650,00 650,00 

2021 650,00 650,00 

3. Відшкодування витрат на 
супровід дітей до ДПУ 
“МДЦ “Артек” і ДП “УДЦ 
“Молода гвардія” та у 
зворотному напрямку 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення та ОТГ 

Постійно 

2019 140,00 140,00 В 
межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень При 

потребі 

Підтримка 
дітей 
пільгових 
категорій 

2020 150,00 150,00 

2021 160,00 160,00 



11. Участь у міжнародних грантових проектах по соціальному захисту населення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Співфінансування участі у 
міжнародних грантових 
проектах по соціальному 
захисту населення 

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації,  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення та ОТГ Постійно 

2019 500,00 500,00 В 
межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень 

_ 

Поліпшення 
соціального 
захисту 
населення 

2020 500,00 500,00 

2021 500,00 500,00 

 
 
 
 
Директор департаменту соціальної політики  
обласної державної адміністрації          Володимир Корженьовський  
 


