Додаток 1 до Порядку

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми
1. Основні дані:
- Назва Програми „Про Програму „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2016-2018 роки”
- Номер та дата рішення про прийняття Програми № 76 від 22.12.2015 року
- Заплановане фінансування, 14 477,0 тис. грн.
- Розпорядник коштів (виконавець Програми) Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, інформаційно-обчислюваний
центр, комунальна реабілітаційна установа „Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю”
- Мета Програми Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, наданні матеріальної допомоги малозабезпеченим,
непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, особам з
інвалідністю, у тому числі дітям з інвалідністю, а також учасникам антитерористичної операції, пораненим, травмованим (або одному з членів їх
сімей), сім’ям загиблих мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщеним особам, іншим
громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки; підтримці громадських організацій осіб з
інвалідністю та ветеранів, інших громадських об’єднань; фінансуванні інших заходів соціального захисту населення області
2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

№ з/п

1

1.1

Назва, зміст завдання, заходу

КЕКВ

Надання одноразової матеріальної допомоги, а
саме:

2730

малозабезпеченим, непрацездатним, багатодітним
і неповним сім’ям, громадянам похилого віку,
ветеранам війни та праці, особам з обмеженими
фізичними
можливостями,
внутрішньо
переміщеним особам, іншим громадянам, які
внаслідок
недостатнього
матеріального
забезпечення потребують соціальної підтримки, в
тому числі через:

2730

Передбачене
фінансування на
2018 рік, тис. грн
фінансові усього
джерела

Касові видатки за
звітний період,
тис. грн
фінансові
усього
джерела

Кредиторська
заборгованість,
тис. грн

Контрагент

Короткий опис досягнутих результатів

**

Кошти
Кошти
обласного 11837,0 обласного
бюджету
бюджету

11825,9

Отримали одноразову матеріальну допомогу 5730
громадян

4623,0

4611,9

Отримали одноразову матеріальну допомогу 3958
громадян

- обласну раду

2525,4

2514,2

Отримали одноразову матеріальну допомогу 1592
громадян

- облдержадміністрацію

2097,7

2097,7

Отримали одноразову матеріальну допомогу 2366
громадян

1.2

важкохворим
громадянам
на
лікування,
протезування,
придбання
інплантантів,
проведення оперативних втручань

2730

3185,5

3185,5

Отримали одноразову допомогу 399 громадян

1.3

учасникам
антитерористичної операції у
поточному
році,
поранененим
та
травмованим(або одному з членівїх сімей), сімям
загиблих мешканців Закарпатської області учасників антитерористичної операції, учасникам
антитерористичної операції, які не отримали
матеріальну допомогу у минулому році, а також
особам захворюваня яких повязане із захистом
Батьківщини(виконання службових обовязків,
обовязків військової служби)

2730

3828,5

3828,5

Отримали одноразову матеріальну допомогу 1353
осіб

1.4

особам, які постраждали від стихійного лиха та
підтоплень

2730

200,0

200,0

Отримали матеріальну допомогу 20 особи

2

Надання матеріальної допомоги ветеранам війни,
учасникам підпільного партизанського руху та
забезпечення проведення заходів з нагоди
відзначення Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні 1939 - 1945 років

2730

10,0

9,8

Отримали матеріальну допомогу 14 особа

3

Надання матеріальної допомоги учасникам війни
в Афганістані та вдовам загиблих учасників
війни, сім'ям працівників правоохоронних
органів та військовослужбовців, які загинули під
час виконання службових обов'язків, на
вихованні у яких є неповнолітні діти

2730

35,0

33,4

Отримали матеріальну допомогу 111 особи

4

Надання одноразової матеріальної
жертвам нацизму та реабілітованим

2730

допомоги

-

-

-

-

5

Надання одноразової матеріальної допомоги
жертвам політичних репресій - угорцям, німцям
та представникам інших національностей,
депортованим Радянською Армією в листопаді
1944 року, ветеранам ОУН-УПА, воїнам
Карпатської України та вдовам січових стрільців,
іншим учасникам національно-визвольного руху

2730

17,3

16,3

Отримали одноразову матеріальну допомогу 103
особи

6

Надання щомісячної матеріальної допомоги
письменникам-пенсіонерам Закарпаття

2730

18,0

17,1

Отримували щомісячно по 300 грн. матеріальну
допомогу до жовтня 2018 року 5 письменниківпенсіонерів Закарпаття, після цієї дати - 4
письменники (1 помер у жовтні)

7

Надання щомісячної матеріальної допомоги
делегатам Першого з'їзду Народних Комітетів
Закарпатської України

2730

8

Надання матеріальної допомоги делегатам І з'їзду
Спілки Молоді Закарпатської України

2730

9

Надання матеріальної допомоги особам, яким
виповнилося 100 і більше років

10

11

Отримували щомісячно по 500 грн. матеріальну
допомогу 3 делегати Першого з’їзду Народних
Комітетів Закарпатської України

18,0

18,0

-

-

2730

25,0

23,3

Отримали одноразову матеріальну допомогу 15 осіб

Надання матеріальної допомоги інвалідам без
двох кінцівок

2730

50,0

47,7

Отримали одноразову матеріальну допомогу 149
інваліди

Надання матеріальної допомоги інвалідам, які
навчаються у навчальних закладах та за
дистанційною формою навчання

2730
-

-

12

Надання матеріальної допомоги громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи та членам сімей громадян, смерть
яких пов’язана з наслідками Чорнобильської
катастрофи

2610

50,0

50,0

13

Придбання крісел-візків і крісел-колясок для
інвалідів

3110

-

-

14

Відшкодування витрат батьків на придбання
путівок для лікування дітей, хворих на дитячий
церебральний параліч, вроджені вади розвитку
нервової системи у товаристві з обмеженою
відповідальністю
«Міжнародна
клініка
відновлювального лікування» у м. Трускавець

2730

221,0

220,9

Відшкодовано витрати 18 батькам

15

Закупівля путівок або відшкодування витрат,
пов'язаних із санаторно-курортним лікуванням,
інвалідам, громадянам, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни та
праці, учасникам антитерористичної операції та
членам
сімей
загиблих
учасників
антитерористичної операції

2730

350,0

350,1

Відшкодовано витрати 47 особі

-

Отримали матеріальну допомогу 70 громадян

-

16

Придбання до державних і релігійних свят
подарунків та продуктів харчування одиноким
непрацездатним особам похилого віку та
інвалідам, ветеранам війни та праці, дітямінвалідам, малозабезпеченим громадянам, особам
постраждалим
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, дітям працівників правоохоронних
органів та військовослужбовців, які загинули під
час виконання службових обов'язків

2730

190,0

176,6

Отримали подарунки до Нового року 5873 дітей

17

Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів та ветеранів, політичних в’язніві
репресованих, інших організацій та об’єднань, що
сприяють вирішенню соціально- важливих
проблем інвалідів та осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

2610

1098,7

1098,7

Отримали фінансову підтримку для здійснення
статутної діяльності 13 громадських організацій

18

Надання фінансової підтримки Закарпатській
обласній організації Товариства Червоного
Хреста України для придбання продуктових
наборів інвалідам, ветеранам війни та праці,
багатодітним і малозабезпеченим сім’ям

2610

55,0

55,0

Допомогу у вигляді продуктових наборів отримали
494 громадян, з числа соціально незахищених
верств населення

19

Здійснення заходів із професійної реабілітації та
зайнятості осіб з обмеженими фізичними
можливостями з метою створення нових робочих
місць для інвалідів

3210
-

-

-

Поповнення рахунків стільникового мобільного
зв'язку абонентів з числа ветеранів Великої
Вітчизняної війни

2730
-

-

Організація та проведення заходів з відзначення
державних
свят,
інших
важливих
подій
державного та обласного рівнів, проведення
круглих столів і висвітлення питань соціального
захисту в засобах масової інформації

2240

20

21

-

2610

-

-

10,0

-

Фінансування не здійснювалося

22

Забезпечення
безоплатного
тимчасового
проживання (за умови оплати особою вартості
житлово-комунальних послуг) та харчування
внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом
України від 20.10.2014 № 1706-VII на період до
призначення щомісячної адресної допомоги згідно
із постановою Кабінету Міністрів України від
01.10.2014 № 505, отримання такими особами
статусу безробітних або їх працевлаштування, але
не більше десяти календарних днів; організація
оздоровлення, відпочинку та психологічної
реабілітації дітей внутрішньо переміщених осіб;
надання
первинної
юридичної
допомоги;
проведення семінарів, тренінгів, конференцій,
курсів
з
метою
професійної
підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
внутрішньо переміщених осіб

2282

332,0

332,0

Забезпечено: проживання і харчування 34 осіб;
проведено 1 семінар, в якому взяло участь 40 осіб;
78 дітей побувало в позашкільному таборі

23

Витрати на оплату поштових послуг при переказі
коштів , поштових відправлень, оплата конвертів
та марок, придбання інших матеріалів для
забезпечення
виготовлення
виплатної
документації

2240

160,0

110,8

Відправлено 4354 поштових переказів

14477,0

14385,6

Усього

