
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Програми, 

що будуть реалізовані 

Департаментом у 2021 році
Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

сторонньої  допомоги

Здійснення соціальної роботи з 

вразливими категоріями населення.

Програма фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий

проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Ужгороді

Програма діяльності медико -

соціального реабілітаційного центру 

«Дорога життя»

Програма додаткових гарантій

соціального захисту громадян

Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей,  що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян,  які 

постраждали в наслідок 

Чорнобильської  катастрофи)

Здійснення заходів та реалізація 

проєктів на виконання Державної 

цільової соціальної програми “Молодь

України”

Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю в установах соціального 

обслуговування

Програма фінансування видатків на 

житлово-комунальні послуги Почесним

громадянам м. Ужгород
Програма підтримки діяльності

інститутів громадянського суспільства

міста соціального спрямування

Програма підтримки 

військовослужбовців військової служби 

за контрактом, які укладуть контракт у 

2021 році, та членів їх сімей

41882,400
тис.грн



№ Назва програми Сума (тис.грн)

1 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

320,600

2 Реалізація Національної програми інформатизації 75,000

3 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)

200,000

4 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь

України”

100,000

5 Програма підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства міста соціального спрямування 200,000

6 Програма діяльності медико - соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» 2300,000

7 Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян 2000,000

8 Програма підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2021 

році, та членів їх сімей

200,000

9 Програма фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород 250,000

10 Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом 

на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород

15000,000

11 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю в установах соціального обслуговування

19000,400

12 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення. 2236,400

Видатки на виконання 
програм у 2021 році



Співвідношення суми
видатків на програми до загального
обсягу фінансування на соціальний захист

0,77 %

0,18 %

0,48 %

0,24 %

0,48 %

5,49 %

4,78 %

0,48 %

0,60 %

35,81 %

45,37 %

5,34 %



Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

328 430 
грн

2019 374 400 
грн

2020 320 600 
грн

2021

Обсяг 

фінансування

кількість осіб, 

які звернулись за 

призначенням

компенсації

137 129 125



Програма підтримки військовослужбовців 

військової служби за контрактом, які укладуть 

контракт у поточному році, та членів їх сімей

2020

• 190 000,00 грн

• 19 осіб

2021

• 200 000,00 грн

• 20 осіб

Фінансове 
заохочення 

громадян, які 
виявили бажання 

проходити 
військову службу 
за контрактом у 
Збройних Силах 

України.



Програма діяльності

медико – соціального реабілітаційного 

центру «Дорога життя»

У м. Ужгороді з жовтня 1999 року проводить

свою діяльність медико-соціальний реабілітаційний

центр “Дорога життя”. Це благодійна, неприбуткова,

недержавна організація, яка здійснює соціальний

захист дітей-інвалідів з вадами опорно-рухового

апарату, ментальними та мовними розладами,

проводить з ними соціально-педагогічну та медичну

реабілітацію.

На обліку в медико-соціальному

реабілітаційному центру “Дорога життя”

перебувають 365 осіб. Всі вони є особами з

інвалідністю та мають певні вади фізичного і

розумового розвитку.

Програма розроблена з метою реалізації

комплексної Програми реабілітації дітей і молоді з

вадами фізичного та розумового розвитку віком від

народження до 25 років, надання їм можливості

активної участі в житті суспільства.

2019 рік 
Фінансування центру склало: 

2 813 000,00 грн, з них

2 300 000,00 грн – за 

рахунок місцевого 

бюджету; 

513 000,00 грн – благодійні 

внески

2020 рік
Фінансування центру склало: 

2 570 000,00 грн, з них

2 300 000,00 грн – за рахунок 

місцевого бюджету; 

270 000,00 грн – благодійні 

внески

2021 рік
Передбачено фінансування в 

центру  на  рівні 2020 року –

2 300 000,00 грн



Програма підтримки 

діяльності інститутів громадянського 

суспільства міста соціального спрямування

Мета програми:

створення сприятливих умов щодо забезпечення діяльність 
громадських організацій соціального спрямування

2019
Сума фінансування становила -
131 000,00 грн

Учасники програми – 12
громадських організацій

Середня виплата на одну
організацію складала –
10 917,00 грн.

2020
Сума фінансування становила -
380 000,00 грн

Учасники програми – 15
громадських організацій

Середня виплата на одну
організацію складала –
25 333,00 грн.

2021
Передбачена сума фінансування
- 200 000,00 грн

Планується, що 10 громадських
організацій візьме участь в
конкурсі.

Планова середня виплата на
одну організацію становитиме –
20 000,00 грн.



Програма додаткових 

гарантій соціального захисту громадян

2019
2 726 316 грн

В рамках програми:
• 1179 осіб отримали матеріальну

допомогу різного виду;
• 240 осіб – продуктові набори;
• 17 особам відшкодовано вартість

санаторно – курортного
лікування;

• 516 особам – передплачено
періодичні видання

• 27 осіб з інвалідністю І і ІІ
групи по зору – щомісяця
отримують доплату за
користування телефоном

2020

4 720 000 грн

В рамках програми:
• 1410 особа отримали матеріальну 

допомогу різного виду;
• 1050 осіб – продуктові набори;
• Перевезено 1400 тіл померлих до 

моргу
• 399 особам – передплачено 

періодичні видання
• 20 осіб з інвалідністю І і ІІ групи 

по зору – щомісяця отримують 
доплату за користування 
телефоном 

2021

2 000 000 грн

В рамках програми планується виконання 
наступних завдань:
- фін. доплати за користування телефоном осіб 
з інвалідністю І і ІІ групи по зору та  особам з 
інвалідністю  без обох ніг;
- надання грош. допомоги, адресних мат. 
допомог, закупівля продуктових наборів, 
організація святкових заходів з нагоди 
знаменних подій і пам’ятних дат, доп. на 
поховання безробітних;
- компенсація за організацію ритуальних 
послуг для поховання певних категорій осіб, 
перевезення тіл померлих до моргу;
- компенсація за санаторно-курортне 
лікування ветеранів війни.

МЕТА ПРОГРАМИ:

надання адресної матеріальної допомоги та інших послуг громадянам, 

які потребують соціальної підтримки



Програми місцевого 

бюджету, що забезпечують

соціальну захищеність пільгових

категорій осіб • ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ:

• 2019       253,000 грн; 

• 2020       300,000 грн; 

• 2021       250,000 грн 

• КІЛЬКІСТЬ ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН   
М. УЖГОРОД,  ЩО КОРИСТУЮТЬСЯ 
ПІЛЬГАМИ НА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

• 21 особа;      20 особа;       21 особа.

Програма фінансування
видатків на житлово-
комунальні послуги
Почесним громадянам м. 
Ужгород

• ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ:

• 2019       16 158,591 грн; 

• 2020       14 570,000 грн; 

• 2021       15 000,000 грн 

• КОМПЕНСОВАНО ВИТРАТ ЗА ПРОЇЗД 
ПІЛЬГОВОЇ КАТЕГОРІЇ ГРОМАДЯН:

• 2 873 020 осіб;   2 081 428 осіб;  2 142 857 осіб;

Програма фінансування
видатків на компенсаційні
виплати за пільговий проїзд
автомобільним транспортом 
на міських автобусних
маршрутах загального
користування у м. Ужгород



Видатки 

передбачені на фінансування 

підзвітних установ
Ужгородський міський 

територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг)

Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей 

та молоді

Основна мета та завдання закладу:

Забезпечення надання соціальних послуг, зокрема 

стаціонарного догляду, догляду вдома, громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю в установах соціального 

обслуговування системи органів праці та 

соціального захисту населення 

Основна мета та завдання закладу:

Здійснення заходів із забезпечення соціальної  

підтримки та надання соціальних послуг дітям, 

молоді та сім’ям, які опинилися у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги без забезпечення житла

- штатна чисельність закладу становить 84 особи (серед них: 

соц. працівники, робітники, лікарі, середній та молодший 

медичний персонал) 

-обсяг фінансування передбачений на 2021 рік складає         

19000400,00 грн. – місц бюджет та 721000,00 грн – за рахунок 

надання платних послуг та отримання благодійної допомоги 

- щороку заклад забезпечує соціальне обслуговування близько 

1450 особам на дому, з них 45 особам у стаціонарному 

відділенні постійного та тимчасового проживання, де 

отримують харчування,  одяг,  медичну допомогу та культурне 

дозвілля.

- штатна чисельність закладу становить 8 осіб. 

-обсяг фінансування передбачений на 2021 рік 

складає 2 236 400,00 грн. 

- у 2021 році закладом планується: надати 3500 соц. 

послуг,  надати соц. супровід 12 прийомним 

сім’ям/дит. будинкам сімейного типу; обробити  680

звернень, здійснити 13 соц  заходів, в яких прийме 

участь близько 2900 осіб.



Програми, які діють
в департаменті з 2019 року:

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ:

2019 РІК                   196 100,00 ГРН;

2020 РІК                              0,00 ГРН;

2021 РІК                  200 000,00 ГРН;

В рамках програми:

- у 2019 році забезпечено 30 дітей з багатодітних 
сімей путівками в табори літнього відпочинку.

- у 2020 році у зв’язку з введенням карантинних 
заходів на території України не вдалося 
провести заходи з оздоровлення дітей.

- у 2021 році планується забезпечити 16 дітей, 
що потребують особливої  соціальної уваги та 
підтримки путівками в табори літнього 
відпочинку

Програма сімейної, 
гендерної політики, запобігання та 
протидію домашньому насильству і 

торгівлі людьми

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ:

2019 РІК                  54 047,14 ГРН;

2020 РІК                  50 000,00 ГРН;

2021 РІК                  100 000,00 ГРН;

В рамках програми:

- у 2019 році взято участь у Всеукраїнській акції “16 днів 
проти насильства”; обл. семінарі  “Провадження 
корекційних програм”; заходи з відзначення Дня 
Св.Миколая, Новорічних та Різдвяних свят.

- у 2020 році у зв’язку з введенням карантинних заходів на 
території України не вдалося провести жодних заходів, окрім 
заходів з відзначення Дня Св.Миколая, Новорічних та 
Різдвяних свят

- у 2021році планується і надалі привертати увагу
громадськості до актуальних для українського суспільства
проблем щодо подолання насильства в сім’ї та підвищення
рівня обізнаності населення із зазначених проблем



Програми, які діють
в департаменті з 2020 року:

Реалізація Національної програми 
інформатизації

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ:

2020 РІК                  280 000,00 ГРН; (з яких 180 000,00 грн – спец фонд)

2021 РІК                 75 000,00 ГРН;

В рамках програми:

- у 2020 році за кошти спец фонду було придбано 8 одиниць (комплектів) комп’ютерної техніки, 
забезпечено безперебійну роботу програмних комплексів, на базі яких проводиться робота 
департаменту.

- у 2021 році виділені кошти забезпечуть безперебійну роботу програмних комплексів, на базі 
яких проводиться робота департаменту.



ДЯКУЮ 
ЗА   УВАГУ!


