
Інформація про хід виконання обласної комплексної Програми 

соціального захисту осіб з  інвалідністю, ветеранів війни та праці, 

пенсіонерів, учасників визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених 

верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки у 2018 році. 

                                                      

З метою ефективного вирішення питань щодо створення сприятливого 

середовища для людей з інвалідністю та покращення соціального захисту 

життя інвалідів рішенням обласної ради від 21.12.2017 року №869 

затверджено обласну комплексну Програму соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників визвольних 

змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області 

на 2018-2022 роки. 

         На реалізацію заходів Програми на 2018 рік передбачено кошти в сумі 

4млн.317,5тис.грн., станом на 01.01.2019 року використано 4млн.155,7тис.грн., 

залишок становить 161,8 тис.грн. 

         Обласна комплексна Програма соціального захисту інвалідів на 2018-

2022 роки включає в себе: 

              1) виплату одноразової матеріальної допомоги інвалідам, пенсіонерам, 

малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям громадян, які потрапили в 

скрутне становище на вирішення матеріально-побутових проблем на 2018  рік, 

на що передбачено 3млн.500,0тис.грн. (використано станом на 01.01.2019              

3 млн.359,3 тис.грн. (в тому числі поштові видатки 39,4 тис.грн.) залишок 

становить 140,7 тис.грн.), зокрема: 

      - надано сім’ям  загиблих  військовослужбовців грошову допомогу на 

загальну суму 300,0 тис.грн. (10 чол.);  

      - надано грошову допомогу сім'ям осіб, які брали участь у 

антитерористичній операції на суму 47,0 тис.грн. (22 чол.); 

      - надано грошову допомогу  особам, які брали участь у антитерористичній 

операції на суму 90,9 тис.грн. (78 чол.); 



      - надано грошову допомогу громадянам області, які потребують 

дороговартісного лікування  на суму 2 млн. 882,0 тис.грн. (2207 чол.). 

           2) Виготовлення посвідчень «Бійця – добровольця антитерористичної 

операції» передбачено 0,7 тис.грн. та використано 0,7 тис.грн.        

           3) виплату щомісячної грошової допомоги особам, визнаним борцями за 

незалежність України у XX столітті відповідно до Закону України «Про 

правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ 

столітті» передбачено 108,0тис.грн. (використано станом на 01.01.19  

108,0 тис.грн. (6 чол.)). 

           4) забезпечення супроводу програмного комплексу АСОПД (Наш Дім) 

на 2018 рік, на що передбачено 62,5 тис.грн. (використано станом на 01.01.19 

62,5 тис.грн.). Супровід програмного комплексу «Наш Дім» включає в себе  

надання технічної підтримки місцевим управлінням праці та соціального 

захисту населення з питань автоматизації надання населенню субсидій, 

виконання масових перерахунків субсидій при переході на опалювальний 

період, підвищенні тарифів на послуги, пенсій, обліку фактичного споживання 

послуг, формування звітів, оновлення програмних засобів. 

            5) надання фінансової підтримки  громадським організаціям інвалідів, 

ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

на 2018 рік виділено 500,0 тис,грн. (використано 489,8 тис.грн. залишок 

коштів становить 10,2 тис.грн.); 

            6) для  проведення заходів виділено кошти на сумі 146,3 тис.грн., 

використано135,4 тис.грн. залишок становить 10,9 тис.грн.: 

 до Дня захисту дітей (виділено 25,9 тис.грн. та використано 

кошти в сумі 24,1 тис.грн.);  

 до Дня ветерана (виділено 28,6 тис.грн. та використано кошти в 

сумі 24,9 тис.грн.);  

 до Дня  людей з інвалідністю (виділено 76,2 тис.грн. та 

використано кошти в сумі 70,8 тис.грн.);  



 до дня Святого Миколая (виділено 15,6 тис.грн. та використано 

кошти в сумі 15,6 тис.грн.). 
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