
     

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

 
 

Перелік заходів, обсяги та джерела 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  
обласний 
бюджет 

місцевий 
бюджет  

інші 
дже-
рела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери  

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, архівування 
документів 

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 

7. Здійснення заходів із забезпечення 
якісних умов проживання в стаціонарних 
закладах системи соціального захисту 
населення області та перевезення 
гуманітарних вантажів із-за кордону до 
України для закладів соціальної сфери, 
підпорядкованих департаменту соціальної 
політики облдержадміністрації  

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

2017-
2021 
роки 

2017-
2021  

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

- Покращення 
умов 
проживання 
для 
підопічних 
(вихованців) 
будинків-
інтернатів 
(пансіонатів)    

9. Надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення 

4. Надання соціальної послуги “переклад 
жестовою мовою” 

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

Постійно 

2020 50,00 50,00 

В межах 
кошто-
рисних 
призна-
чень 

При  
потребі 

Запровад-
ження нових 
форм 
надання 
соціальних 
послуг 

2021 50,00 50,00 

10. Оздоровлення та відпочинок дітей 

1. Здійснення закупівлі путівок для дітей 
пільгових категорій віком 7-18 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 

11. Участь у міжнародних грантових проектах по соціальному захисту населення 

2. Фінансування заходів з підготовки до 
участі у міжнародних грантових проектах 
по соціальному захисту населення 

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

Постійно 

2020 100,00 100,00 

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

- Поліпшення 
соціального 
захисту 
населення 

2021 50,00 50,00 
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13. Соціальна підтримка та реабілітація осіб з інвалідністю зору 

1. Розробка і затвердження у районах, 
містах обласного значення та ОТГ 
програм соціальної підтримки та 
реабілітації осіб з інвалідністю зору та 
передбачення коштів на їх реалізацію при 
формуванні місцевих бюджетів 

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад 

Постійно 

2020 - - 

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

- Посилення 
соціальної 
підтримки та 
реабілітації 
осіб з інвалід-
ністю зору 2021 - - 

2. Надання пільг особам з інвалідністю зору І 
групи – до 50 відсотків, ІІ групи – до 40 
відсотків на оплату за надані житлово-
комунальні послуги, електроенергію, газ, 
телефон, вугілля, дрова тощо 

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад 

Постійно 

2020 - - 

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

- Поліпшення 
матеріально-
побутових 
умов прожи-
вання осіб з 
інвалідністю 
зору 2021 - - 

3 Надання громадським організаціям осіб з 
інвалідністю зору в оренду приміщень на 
пільгових умовах для виконання статутних 
завдань 

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад 

Постійно 

2020 - - 

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

- Створення 
умов для 
активної 
діяльності 
громадських 
організацій 
осіб з інва-
лідністю об-
ласті та роз-
витку грома-
дянського 
суспільства 

2021 - - 

4. Проведення роботи з керівниками 
виробничих підприємств та організацій 
області всіх форм власності щодо 
розширення виробничої кооперації з 
підприємствами УТОС та вивчення 
можливостей працевлаштування осіб з 
інвалідністю зору поза системою 

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад 

Постійно 

2020 - - 

- 

- Створення 
умов для ін-
теграції осіб з 
інвалідністю 
зору в 
суспільство 2021 - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Забезпечення осіб з інвалідністю І і ІІ груп 
зору засобами реабілітації, яких немає у 
переліку засобів реабілітації, які 
забезпечуються за кошти державного 
бюджету 

Департамент соціальної 
політики 
облдержадміністрації, 
обласна організація 
Українського товариства 
сліпих, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад 

Постійно 

2020 48,00 48,00 

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

- Створення 
умов для  
інтеграції осіб 
з інвалідністю 
зору в 
суспільство 

2021 48,00 48,00 

6. Надання послуг із супроводу осіб з 
інвалідністю І групи зору до об’єктів 
соціальної інфраструктури 

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад, 
районні та міські центри 
зайнятості 

Постійно 

2020 - - 

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

- Поліпшення 
соціального 
обслугову-
вання осіб з 
інвалідністю 
зору 

2021 - - 

7. Встановлення звукових орієнтирів при 
вході в установи, заклади торгівлі і 
культури, автостанції, залізничні вокзали 
тощо та звукових покажчиків 
автотранспортних маршрутів, ліфтів 
громадського користування 

Департамент розвитку 
громад та територій, 
дорожнього, житлово-
комунального 
господарства, 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад 

Постійно 

2020 - - 

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

- Створення 
безперешкод-
ного доступу 
осіб з інва-
лідністю зору 
до об’єктів 
громадського 
призначення 

2021 - - 
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8. Щорічне відзначення:                                                                     
15 жовтня – Міжнародного дня білої 
тростини;   
13 листопада – Міжнародного дня сліпих 

Департамент соціальної 
політики, управління 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
обласне відділення 
Фонду соціального 
захисту інвалідів, 
обласна організація 
Українського товариства 
сліпих, громадська 
організація жінок-
інвалідів “Біла тростина”, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад 

Постійно 

2020 20,00 20,00 

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

- Пропагу-
вання  
позитивного 
ставлення до 
осіб з 
інвалідністю 
зору, 
протидія 
стереотипам 
щодо 
інвалідності 

2021 20,00 20,00 

9. Транспортне забезпечення гастрольної 
діяльності та забезпечення прийому 
творчого колективу осіб з інвалідністю 
зору “Горицвіт” в районах та містах 
області 

Управління культури, 
національностей та 
релігій 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети 
міських рад міст 
обласного значення та 
об’єднаних 
територіальних громад 

Постійно 

2020 - - 

В межах 
кошто-
рисних 
приз-
начень 

- Створення 
умов для 
розвитку 
творчих 
здібностей 
людей з 
вадами зору 

2021 100,00 100,00 

 
 
Директор департаменту соціальної 
політики облдержадміністрації 

   
Володимир Корженьовський 

 


