
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Тринадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 24.03.2017. № 472-13/2017 
м. Івано-Франківськ 
 
Про внесення змін до обласної 
комплексної Програми  
соціального захисту населення 
Івано-Франківської області  
на 2017-2021 роки, затвердженої  
рішенням обласної ради  
від 23.12.2016. № 402-12/2016 
 

 З метою забезпечення виконання основних заходів обласної комплексної 
Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області  
на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2016. № 402-
12/2016, та удосконалення процедури надання матеріальної допомоги окремим 
категоріям громадян на поліпшення житлових умов, відповідно до  
статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада 

вирішила: 

1. Внести зміни до Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування 
обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської 
області на 2017-2021 роки, а саме: 

1.1. Викласти пункт 3 розділу 2 "Соціальна підтримка вразливих категорій 
населення" у новій редакції (додається). 

1.2. Графи "Виконавець" пункту 22 розділу 3 "Соціальний захист та 
реабілітація людей з інвалідністю", пунктів 2, 7 і 11 розділу 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" доповнити словами "департамент 
соціальної політики облдержадміністрації". 

2. Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації  
(В. Яворський) забезпечити координацію роботи з виконання заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 
обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони 
здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк). 

 
 

Голова обласної ради Олександр Сич 



 
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 обласної державної адміністрації,  

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 Виконавець Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 
Очікувані 
результати роки 

в т.ч. за джерелами 

всього  обласний 
бюджет 

місцевий 
бюджет  

Інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Соціальна підтримка вразливих категорій населення   
3.  Поліпшення житлових умов сімей 

інвалідів, в яких проживають два і 
більше інвалідів, один з яких є 
інвалідом І або ІІ групи, багатодітних 
сімей, в яких є п’ятеро і більше 
неповнолітніх дітей, багатодітних сімей, 
в яких є дитина-інвалід, 
малозабезпечених сімей, чиє житло 
пошкоджене внаслідок надзвичайної 
ситуації 
 

Департамент соціальної 
політики обласної 
державної адміністрації, 
управління з питань 
цивільного захисту 
обласної державної 
адміністрації, районні 
державні адміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного 
значення та ОТГ 
 

щорічно  2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

2500,00 
2500,00 
2500,00 
3000,00 
3000,00 

 

2500,00 
2500,00 
2500,00 
3000,00 
3000,00 

 

В межах 
бюджетних 
призначень 

- Вирішення 
соціально-
побутових 
питань жителів 
області  

 
В. о. директора департаменту соціальної 
політики обласної державної адміністрації   Віталій Яворський  


