ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання Програми „Турбота” щодо посилення соціального
захисту громадян на 2016-2018 роки за 12 місяців 2018 року.
1. Оцінка ефективності виконання Програми
Рішенням Закарпатської обласної ради від 22 грудня 2015 року №76
затверджено Програму „Турбота” щодо посилення соціального захисту
громадян на 2016-2018 роки (зі змінами та доповненнями від 17 березня, 5
квітня, 22 вересня, 7 грудня та 22 грудня 2016 року, 16 лютого 2017 року, 22
лютого, 26 липня та 27 вересня 2018 року).
Метою програми є соціальний захист населення Закарпатської області,
надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важко
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 учасникам антитерористичної операції (або одному з членів їх
сімей), сім’ям загиблих (померлих) мешканців Закарпатської області –
учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщеним особам, іншим
громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення
потребують соціальної підтримки; фінансова підтримка громадських
організацій осіб з інвалідністю та ветеранів, інших громадських об’єднань;
фінансування інших заходів соціального захисту населення області.
Прогнозний обсяг фінансування з обласного бюджету Програми на 2018
рік складає 34857,0 тис. грн., плановий обсяг Програми на 2018 рік складає
14477,0 тис. грн., касові видатки за січень-грудень 2018 року склали 14385,6
тис. грн.. Сума невикористаних кошторисних призначень 91,4 тис. грн.,в
основному, пояснюється наступним: не в повному обсязі використано кошти на
оплату поштових послуг, оскільки частина одержувачів одноразових
матеріальних допомог, скористалися послугами банківських установ; частина
коштів повернута до обласного бюджету, в зв’язку з поверненням поштовими
відділеннями та банківськими установами в кінці грудня 2018 року
неоплачених одноразових матеріальних допомог, з причин смерті одержувачів
допомоги тощо.
За 2018 рік надана одноразова матеріальна допомога 3958 громадянам, які
внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної
підтримки 399 важкохворих громадян отримали допомогу на лікування,
протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручань.
Здійснено виплату одноразової допомоги 1353 учасникам АТО та учасникам
АТО, які не отримали допомогу в минулих роках, по 2500,00 грн. кожному,
пораненим та травмованим учасникам АТО та особам захворювання яких
пов’язано із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків,
обов’язків військової служби), виплата яким становила від 3000,00 до 30000,00
грн. (одноразово в залежності від ступеня втрати працездатності). Також
суттєву матеріальну підтримку - 100000,00 грн. отримала 1 сім’я загиблого
мешканця Закарпатської області – учасника АТО. Загальна сума витрат

обласного бюджету на ці видатки склала 11825,9 тис. грн..
Компенсовано вартість збитків нанесених 20 особам, що втратили майно
внаслідок пожежі. Сума компенсації склала 200,0 тис. грн..
Для забезпечення проведення заходів з нагоди відзначення Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні, надання матеріальної допомоги найменш
соціально захищеним ветеранам війни, учасникам підпільного партизанського
руху, видатки обласного бюджету склали 9800,00 грн.
До Дня виводу військ з Афганістану в лютому 2018 року надано
матеріальну допомогу 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 на загальну суму 33411,00 грн.
В рамках Програми надано одноразову матеріальну допомогу 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 на суму 16274,00 грн.
За розпорядженням голови обласної державної адміністрації через
програму „Турбота” щомісяця виплачується матеріальна допомога
письменникам-пенсіонерам Закарпаття та делегатам Першого з’їзду Народних
Комітетів. У 2018 році до жовтня місяця допомогу по 300.00 грн. отримували 5
письменників, після цієї дати 4 письменники (1 помер в жовтні), та 3 делегати
по 500.00 грн. Загальна сума витрат обласного бюджету склала 35100,00 грн.
Одноразову матеріальну допомогу щороку отримують особи, яким
виповнилося 100 років та особи з інвалідністю без двох кінцівок. У 2018 році
таку допомогу отримали 15 100-річних громадян , на загальну суму 23310,00
грн., та 149 осіб з інвалідністю , на загальну суму 47680,00 грн.
Щороку також, до річниці Чорнобильської катастрофи, отримують
матеріальну допомогу громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи та члени сімей громадян, смерть яких пов’язана з наслідками
Чорнобильської катастрофи. Сума витрат у 2018 році, на ці видатки, склала
50000,00 грн.
Заходами Програми передбачено 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 та відшкодування витрат, пов’язаних із санаторно-курортним
лікуванням особам з інвалідністю, громадянам, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни та праці, учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції.
Станом на 01.01.2019 року згадані заходи профінансовано на суму
571000,00 грн.. Відшкодовано витрати за придбані путівки 18 батькам та 47
особам за санаторно-курортне лікування.
Плановим обсягом Програми
на 2018 рік було передбачено

190000,00 грн. на придбання до державних і релігійних свят подарунків дітям з
інвалідністю, дітям , постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи,
дітям поранених та травмованих учасників АТО віком до 14 років , а також
дітям загиблих, померлих учасників АТО віком до 16 років. Для цієї категорії
дітей придбано та роздано 5873 подарунки.
Через Програму „Турбота”, для здійснення статутної діяльності,
фінансову підтримку отримали 13 громадських організацій осіб з інвалідністю
та ветеранів, політичних в’язнів і репресованих, інших організацій та
об’єднань, що сприяють вирішенню соціально-важливих проблем осіб з
інвалідністю та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Загальна сума витрат на ці видатки, склала 1098,7 тис. грн..
Фінансова підтримка в сумі 55000,00 грн. надана Закарпатській обласні
організації Товариства Червоного Хреста України, для придбання продуктових
наборів особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, багатодітним і
малозабезпеченим сім’ям. За рахунок цих коштів придбано 494 продуктові
набори.
Для забезпечення безоплатного тимчасового проживання (за умови
оплати особою вартості житлово-комунальних послуг) та харчування
внутрішньо переміщених осіб, на період до призначення щомісячної адресної
допомоги, отримання такими особами статусу безробітні або їх
працевлаштування, але не більше десяти календарних днів, а також для
організації оздоровлення, відпочинку та психологічної реабілітації дітей
внутрішньо переміщених осіб та надання первинної юридичної допомоги,
проведення семінарів, тренінгів, конференцій, курсів з метою професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації внутрішньо
переміщених осіб з обласного бюджету, через Програму „Турбота”, в 2018 році
відшкодовано громадській організації „Ніємія”, яка діє на базі навчального
центру „Ніємія” і на базі якого функціонує готель, конференц-зал, спортивні та
дитячі майданчики – 332000,00 грн.. За рахунок цих коштів забезпечено
проживання та харчування 34 осіб; проведено 1 семінар, в якому взяло участь
40 осіб, 78 дітей побувало в позашкільному таборі.
Витрати на оплату послуг поштового зв’язку при переказі коштів,
поштових відправлень, придбання конвертів та марок склали 110799,00 грн..
Через обмеженість коштів обласного бюджету, на окремі заходи
Програми кошти не передбачались, зокрема: надання одноразової матеріальної
допомоги жертвам нацизму та реабілітованим; надання матеріальної допомоги
делегатам 1 з’їзду Спілки Молоді Закарпатської України; надання матеріальної
допомоги особам з інвалідністю, які навчаються в навчальних закладах та за
дистанційною формою навчання; придбання крісел-візків і крісел-колясок для
осіб з інвалідністю; здійснення заходів із професійної реабілітації та зайнятості
осіб з інвалідністю з метою створення нових робочих місць для таких осіб;
поповнення рахунків стільникового мобільного зв’язку абонентів з числа
ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Разом з тим, не використано кошти, визначені заходами Програми
департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, для

організації та проведення заходів з відзначення державних свят, інших
важливих подій, державного та обласного рівнів, проведення круглих столів і
висвітлення питань соціального захисту населення в засобах масової
інформації.
В цілому завдання Програми вважаємо такими , що відповідають
меті Програми та в основному виконаними.
Детальна інформація щодо обсягів фінансування заходів Програми
наведена в таблиці до підсумкового звіту про виконання Програми на 2018 рік.
2. Пропозиції щодо потреби в Програмі на наступний рік
Заходи щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм
гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціальнопобутового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання
адресної підтримки незаможним верствам населення, ветеранам війни та праці,
внутрішньо переміщеним особам,
учасникам антитерористичної операції,
важкохворим громадянам на лікування та протезування, потерпілим від пожежі
та стихійного лиха, санаторно-курортне лікування, надання соціально-правової
допомоги, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення
становища людей з різними вадами, що передбачені Програмою – це суттєво
підвищить ефективність системи соціальної допомоги в області через
посилення адресності при її наданні.
Продовжувати виконання заходів Програми та здійснювати відповідне
їх фінансування є доцільним в рамках соціального захисту та соціального
забезпечення жителів області.

