
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Видатки проведені 

Департаментом у 2020 році 

спрямовані на:
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

Компенсаційні виплати особам з  

інвалідністю  на бензин,  ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок  і на транспортне 

обслуговування

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

68522,675 тис. грн.
З них: 

65 960,600 тис грн – місцевий 
бюджет;

2 509,988 тис грн – за рах 
субвенції з державного бюджету 

місц бюджетам;
52,087 тис грн – за рах субвенції з 

обласного бюджету місц 
бюджетам

Грошова компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення  

відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» 

та забезпечення житлом дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа.

Витрати на утримання апапрату

Витрати на іншу діяльність  у сфері 

державного управління



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

332005,00 грн
ПЛАН 
2020 326166,51 грн

ФАКТ 
2020

Обсяг 

фінансування

кількість осіб, 

які звернулись за 

призначенням

компенсації

110 108



Компенсаційні виплати особам 

з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

ПЛАН 

2020

• 52400грн.

• 117  осіб

ФАКТ 

2020

• 52087,44грн.

• 118 осіб

Забезпечення 
надання соціальних 
гарантій особам з 
інвалідністю в частині 
компенсації витрат 
на бензин та технічне 
обслуговування 
транспортного засобу



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 350 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.

2020 рік

Фінансування центру 

склало: 

2 564280,00 грн., з 

них

2 300 000,00 грн. – за 

рахунок місцевого 

бюджету; 

264280,00 грн. –

благодійні внески



Програма підтримки 

діяльності інститутів громадянського 

суспільства міста соціального спрямування

Мета програми:

створення сприятливих умов щодо забезпечення діяльність 
громадських організацій соціального спрямування

2020 рік
Сума фінансування становила – 365560,69грн.

Учасники програми – 15 громадських організацій

Середня виплата на одну організацію складала – 24370,71 грн.



Програма додаткових 

гарантій соціального захисту громадян

ПЛАН 2020

4975000,00 грн.

В рамках програми планувалося:
• 1500 особам виплатити матеріальну допомогу різного 

виду;
• 240 осіб – забезпечити продуктовими наборами;
• 17 особам відшкодувати вартість санаторно –

курортного лікування; 
• 400 особам – передплатити періодичні видання
• 27 особам з інвалідністю І і ІІ групи по зору –

забезпечити щомісячно доплату за користування 
телефоном 

МЕТА ПРОГРАМИ:

надання адресної матеріальної допомоги та інших послуг громадянам, 

які потребують соціальної підтримки

ФАКТ 2020

4968780,88 грн.

В рамках програми:
• 1487 осіб отримали матеріальну допомогу різного виду;
• 225 осіб – продуктові набори;
• 399 особам – передплачено періодичні видання
• 20 осіб з інвалідністю І і ІІ групи по зору – щомісяця 

отримують доплату за користування телефоном 



Програми місцевого 

бюджету, що забезпечують

соціальну захищеність пільгових

категорій осіб • ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ:

• ПЛАН 2020       246400 грн.; 

• ФАКТ 2020       246400 грн.; 

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

• 22 особа;      22 особа;       

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

• ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ:

• ПЛАН  2020       19 823 000 грн.; 

• ФАКТ 2020       19 823 000 грн.; 

• КОМПЕНСОВАНО ВИТРАТ ЗА ПРОЇЗД 
ПІЛЬГОВОЇ КАТЕГОРІЇ ГРОМАДЯН:

• 2 831 781 осіб;   2 831 781 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 на 2020 рік склав 12772224,85 грн. –

місцевого бюджету та 1254551,82 грн. – за рахунок надання 

платних послуг та отримання благодійної допомоги 

- щороку заклад забезпечує соціальне обслуговування близько 

3120 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 на 2020 рік складав 2175329,00

грн. 

- у 2020 році закладом надано 2395 соц. послуг,  

надано соц. супровід 11 прийомним сім’ям/дит. 

будинкам сімейного типу; оброблено  924 звернення, 

здійснено 6 соціальних заходів, в яких приймало 

участь близько 1119 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:

ПЛАН 2020 РІК                200000.00 ГРН;

ФАКТ 2020 РІК                0,00 ГРН.

В рамках програми:

- у 2020 році в зв’язку з
введенням карантинних
обмежень оздоровлення дітей не 
проводилось

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

торгівлі людьми

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ:

ПЛАН 2020 РІК                50000,00 ГРН;

ФАКТ 2020 РІК                49097,00 ГРН.

В рамках програми:

- у 2020 році придбано новорічні 
подарунки для малозабезпечених 
сімей в кількості 1298



Програми, які діють
в департаменті з 2020 року:

Програма підтримки 
військовослужбовців 

військової служби за 
контрактом

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ 
ПРОГРАМИ:

ПЛАН 2020 РІК         530000,00 ГРН;

ФАКТ 2020 РІК         530000,00 ГРН.

В рамках програми виплачено 
матеріальну допомогу  53 
особам,  які уклали контракт з 
ЗС України  у 2020 році у 
розмірі 10 000,00 грн. кожному.

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ:

ПЛАН 2020 РІК         280000,00 ГРН;

ФАКТ 2020 РІК         279682,45 ГРН.

Реалізація Національної 

програми 

інформатизації

В рамках програми оновлено 
програмне забезпечення та 
придбано 18 одиниць комп’ютерної 
техніки.



Грошова компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення 

для сімей осіб, визначених Законом України 

„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

У 2020 році грошову компенсацію за 

належні для отримання жилі приміщення 

отримала одна особа з інвалідністю I – II 

групи, яка настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях в розмірі 

824 681,25 грн.

У 2020 році грошову компенсацію за належні 

для отримання жилі приміщення отримала 

одна внутрішньо переміщена особа, яка 

захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її 

проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях в розмірі 

993431,25 грн.



Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених 

до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа

У 2020 році видатки на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до  сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа в розмірі 691 875,00 грн.



Виплата всіх 
видів соціальних допомог

•186758999,00грн.
• 13300 одержувачів

ПЛАН 
2020

•186564922,55грн.

• 13228 одержувачів

ФАКТ 
2020



Виплата пільг
та житлових субсидій населенню на 
оплату житлово-комунальних послуг
(в т.ч. тверде паливо та скраплений газ)

ПІЛЬГИ І СУБСИДІЇ

ПЛАН 2020 – 33109163,10 ГРН.

ФАКТ 2020 – 33092696,00 ГРН.

Кількість одержувачів субсидії – 3043 особи

Кількість пільговиків – 4380 осіб 



Витрати 
на утримання апарату 

22124893,89грн

В т. ч 
- оплата праці
-оплата комунальних послуг
- витрати на матеріально –
технічне забезпечення 
роботи департаменту

КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ   -

57 співробітників 

кількість звернень громадян за 2020 рік –

18760 звернень 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

31249,85 грн



ДЯКУЮ 
ЗА   УВАГУ!


