
Міський 

бюджет 

Шевченків-   

ський район 

Київський 

район 

Подільський 

район

1
Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю - учасникам

бойових дій на території інших держав до Дня вшанування учасників

бойових дій на території інших держав (за зверненнями) - мешканцям

міста Полтава (по 700,00 грн. кожному).

245 000,00 245 000,00 0,00 0,00 0,00

2
Одноразова матеріальна допомога членам сімей померлих учасників

бойових дій на території інших держав до Дня вшанування учасників

бойових дій на території інших держав (за зверненнями) - мешканцям

міста Полтава (по 700,00 грн. кожному).

48 300,00 48 300,00 0,00 0,00 0,00

3
Матеріальна допомога на поховання: учасників бойових дій на

території інших держав та осіб з інвалідністю внаслідок війни на

території інших держав; учасників ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС І та ІІ категорії (за зверненнями) (по 2500,00

грн. кожному) - мешканцям міста Полтава. 

125 000,00 125 000,00

сьомого скликання від 21 грудня 2018 року

рішенням двадцятої сесії Полтавської міської ради 

Додаток до Програми соціального забезпечення 

та соціального захисту населення

м. Полтава "Турбота" на 2019 рік, затвердженої 

№ 

з/п

Види виплат Сума видатків, 

грн.    

в тому числі, грн.



Міський 

бюджет 

Шевченків-   

ський район 

Київський 

район 

Подільський 

район

№ 

з/п

Види виплат Сума видатків, 

грн.    

в тому числі, грн.

4
Матеріальна допомога на поховання: осіб, учасників бойових дій та

осіб з інвалідністю внаслідок війни, які 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, забезпеченні їх

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період

здійснення зазначених заходів (за зверненнями) (по 10000,00 грн.

кожному) - мешканцям міста Полтава.

100 000,00 100 000,00

5
Одноразова матеріальна допомога до Дня матері матерям загиблих в

Афганістані воїнів та матерям загиблих ветеранів війни, які 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, забезпеченні

їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період

здійснення зазначених заходів (за зверненнями) (по 3000,00 грн.

кожному) - мешканцям міста Полтава.

90 000,00 90 000,00



Міський 

бюджет 

Шевченків-   

ський район 

Київський 

район 

Подільський 

район

№ 

з/п

Види виплат Сума видатків, 

грн.    

в тому числі, грн.

6
Продовження виплати одноразової матеріальної допомоги учасникам

бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які 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, забезпеченні

їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період

здійснення зазначених заходів (за зверненнями) - мешканцям міста

Полтава, для тих, хто не отримав зазначену допомогу протягом 2015-

2018 років.   (по 1000,00 грн. кожному). 

350 000,00 350 000,00

7 Одноразова матеріальна допомога особам, яким у 2019 році

виповнюється 100 та більше років до Дня народження (по 2000,00 грн.

кожному) - мешканцям міста Полтава. 

42 000,00 42 000,00

8
Одноразова матеріальна допомога на лікування дітей з онкологічною

патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного

медикаментозного лікування (за зверненнями батьків, опікунів або

піклувальників) – мешканцям міста Полтава (по 25000,00 грн.

кожному).

1 250 000,00 1 250 000,00

9
Щомісячна матеріальна допомога особам з трансплантованими

органами для придбання лікарських засобів імуносупресивної дії, які

перешкоджають відторгненню органів після пересадки (за

зверненнями) - мешканцям міста Полтава.

1 302 860,00 1 302 860,00



Міський 

бюджет 

Шевченків-   

ський район 

Київський 
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10 Щомісячна матеріальна допомога особам, хворим на муковісцидоз та

батькам (опікунам або піклувальникам) дітей до 18-ти років, хворих

на муковісцидоз (за зверненнями) – мешканцям міста Полтава (по

3000,00 грн. кожному щомісячно).

504 000,00 504 000,00

11 Щоквартальна матеріальна допомога особам, хворим на

фенілкетонурію та гомоцистинурію (або їх опікунам) (по 6000,00 грн.

кожному щоквартально) та батькам (опікунам або піклувальникам)

дітей до 18-ти років, хворих на фенілкетонурію та гомоцистинурію (по

2000,00 грн. кожному щоквартально) - мешканцям міста Полтава (за

зверненнями).

528 000,00 528 000,00

12 Щоквартальна матеріальна допомога батькам (опікунам або 

піклувальникам) дітей, хворих на рідкісне захворювання – синдром 

Веста (за зверненнями) – мешканцям міста Полтава (по 6000,00 грн 

кожному щокварталу).

72 000,00 72 000,00

13
Щоквартальна матеріальна допомога членам сімей загиблих ветеранів

війни, які 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, забезпеченні їх здійснення,

перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення

зазначених заходів (за зверненнями) – мешканцям міста Полтава. (по

4000,00 грн. кожному щоквартально).

1 280 000,00 1 280 000,00
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14

Щоквартальна матеріальна допомога батькам (опікунам або

піклувальникам) дітей до 18 - ти років, один з батьків яких загинув

(пропав безвісти) в районі проведення антитерористичної операції або

перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення заходів

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях (по 2000,00 грн. кожному щоквартально) - мешканцям міста

Полтави (за зверненнями, за наявності відповідних документів).

256 000,00 256 000,00

15 Щоквартальна матеріальна допомога членам сімей загиблих в

Афганістані воїнів (за зверненнями) - мешканцям міста Полтава (по

4000,00 грн. кожному щоквартально).

112 000,00 112 000,00

16
Одноразова матеріальна допомога гр. Запарі Анатолію

Олександровичу, гр. Запарі Оксані Сергіївні, гр. Микитенко Оксані

Олександрівні, гр. Гонтарю Ігорю Анатолійовичу, гр. Ковальову Олегу

Миколайовичу в зв’язку з пожежею, яка сталася за адресою:

вул. Підмонастирська, 10 (за зверненнями) – мешканцям міста

Полтава. (по 94000,00 грн. кожному).

470 000,00 470 000,00



Міський 

бюджет 
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17

Матеріальна допомога населенню міста: до професійних свят (Дня

працівників житлово-комунального господарства і побутового

обслуговування населення, Дня медичного працівника, Дня фізичної

культури і спорту, Дня працівників освіти, Всеукраїнського дня

працівників культури та майстрів народного мистецтва, Всесвітнього

дня пошти, Дня працівника соціальної сфери) для осіб, що працюють

на підприємствах, установах та організаціях житлово-комунального

господарства, у закладах, установах, громадських та інших

організаціях галузей охорони здоров'я, фізичної культури і спорту,

освіти, культури, державних та комунальних закладах соціального

захисту населення та органах праці, працівникам Полтавської дирекції

публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (за поданнями

керівників закладів, установ, організацій, підприємств), а саме:

закладах, установах, організаціях, підприємствах обласного

підпорядкування та закладах підпорядкованих Міністерству оборони

України, які розташовані на території м.Полтава; міських закладах,

установах, організаціях, підприємствах та працівникам, що

знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці

для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у

відпустці без збереження заробітної плати (до досягнення дитиною

шестирічного віку); інших закладах, установах, організаціях,

підприємствах;                                                                                           

29 612 400,00 29 612 400,00

одноразова матеріальна допомога (в межах визначеного ліміту)

мешканцям міста за особистими зверненнями відповідно до

«Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям

міста».

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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грн.    

в тому числі, грн.

18 Фінансова підтримка благодійних організацій, громадських

організацій ветеранів, осіб з інвалідністю, чорнобильців,

реабілітованих, інших організацій і об'єднань, які опікуються

проблемами осіб з інвалідністю та сприяють вирішенню соціально-

важливих загальноміських проблем та завдань, в тому числі:

4 166 790,00 3 295 090,00 271 900,00 336 900,00 262 900,00

Рада Полтавської міської організації ветеранів 334 300,00 334 300,00 0,00 0,00 0,00

Відокремлений підрозділ Всеукраїнської організації інвалідів війни,

Збройних Сил та учасників бойових дій у м. Полтава

245 900,00 245 900,00

0,00 0,00 0,00

Полтавська міська Спілка ветеранів війни в Афганістані 257 000,00 257 000,00 0,00 0,00 0,00

Громадська організація «Полтавське міське громадське товариство

інвалідів «Чорнобиль» 

249 900,00 249 900,00

0,00 0,00 0,00

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СВІТЛО НАДІЇ" 896 290,00 896 290,00 0,00 0,00 0,00

Організація ветеранів Шевченківського району в м.Полтаві Організації

ветеранів України  

271 900,00 0,00 271 900,00 0,00 0,00

Рада Київської районної організації ветеранів м.Полтави 264 900,00 0,00 0,00 264 900,00

Організація інвалідів Великої Вітчизняної війни та вдів інвалідів

Київського району м. Полтави  

72 000,00 0,00 0,00 72 000,00

Організація ветеранів Подільського району в м.Полтаві Організації

ветеранів України  

262 900,00 0,00 0,00 0,00 262 900,00

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ВИХІД

Є!» 

120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста України
249 900,00 249 900,00

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ТА

ВИПУСКНИКІВ ПОЛТАВСЬКОГО ВИЩОГО ЗЕНІТНОГО

РАКЕТНОГО КОМАНДНОГО ЧЕРВОНОПРАПОРНОГО УЧИЛИЩА

ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА АРМІЇ ВАТУТІНА М.Ф.» 

291 900,00 291 900,00

Громадська спілка «Координаційна рада громадських організацій

учасників АТО» 

199 900,00 199 900,00
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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗЕРНЯТКО» 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Громадська організація «Команда небайдужих» 
100 000,00 100 000,00

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ 

ЛІДЕРСТВА". 150 000,00 150 000,00

19 Фінансування для проведення передплати газети "Полтавський 

вісник", в тому числі для батьків (опікунів або піклувальників) дітей з 

інвалідністю,  які перебувають на обліку у Полтавському міському 

центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.

736 700,00 137 000,00 199 900,00 199 900,00 199 900,00

20 Виділення коштів на оплату послуг із проведення організаційних

заходів (просвітницьких, культурно-масових, дозвілля, занять з

іпотерапії, тощо) для дітей з інвалідністю, які знаходяться на обліку у

Полтавському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з

інвалідністю. 

382 000,00 382 000,00
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21
Відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій

громадян, а саме: батьків багатодітних сімей, в яких 5 та більше дітей;

малозабезпечених: одиноких матерів та одиноких батьків; дітей

шкільного віку одиноких матерів (пільгове перевезення протягом 9

навчальних місяців); соціальних працівників та соціальних робітників

територіальних центрів соціального обслуговування (надання

соціальних послуг); державних соціальних інспекторів управлінь

соціального захисту населення виконавчих комітетів районних у м.

Полтава рад; працівників Полтавського міського центру соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Полтавської

міської ради; дітей шкільного віку, постраждалих внаслідок аварії на

Чорнобильській АЕС (пільгове перевезення протягом 9 навчальних

місяців); медичних працівників загальної практики - сімейної

медицини, терапевтичної та педіатричної дільничної служби; учнів

Комунального закладу «Полтавська спеціальна загальноосвітня школа

№ 39 Полтавської міської ради Полтавської області» та Комунального

закладу «Полтавська спеціальна загальноосвітня школа № 40

Полтавської міської ради Полтавської області»; працівників та

підсобних робітників Полтавської міської організації Товариства

Червоного Хреста України; 

5 461 920,00 5 461 920,00 0,00 0,00 0,00
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соціальних працівників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СВІТЛО

НАДІЇ"; соціальних працівників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ПОЛТАВСЬКИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ ФОНД ХЕСЕД НЕФЕШ»;

перекладачів-дактилологів, які працюють у Полтавській обласній

організації УТОГ, на підприємствах УТОГ м. Полтава та в

Державному навчальному закладі «Полтавське вище міжрегіональне

професійне училище»; членів сімей загиблих ветеранів війни, які

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, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів та

членів сімей загиблих  в Афганістані воїнів; 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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одного з батьків (опікунів) дітей з інвалідністю підгрупи "А" та осіб з

інвалідністю з дитинства І групи підгрупи "А"; листонош, які

працюють у відділеннях поштового зв’язку м. Полтава; учнів

Комунального закладу «Полтавської спеціалізованої школи –

інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної

ради» та Полтавської спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ

ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» ім. С.

Русової Полтавської обласної ради - мешканців міста Полтава; лікарів-

психіатрів дільничних, практичних психологів, психотерапевтів,

сестер медичних дільничних, сестер медичних молодших, соціальних

працівників Полтавського обласного психоневрологічного диспансеру;

працівників уповноважених органів з питань пробації в м. Полтава

Шевченківського, Київського районних відділів та Подільського

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в

Полтавській області; осіб, яким присвоєно почесне звання України

«Мати-героїня».

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Відшкодування витрат на забезпечення пільгового проїзду у міському

пасажирському транспорті – тролейбусі учнів закладів загальної

середньої освіти усіх типів (комунальної та приватної форм власності)

м. Полтава до місця навчання і додому з 1 січня 2019 року до 31

грудня 2019 року, у відповідності до коефіцієнта співвідношення

кількості безоплатно перевезених пасажирів визначеної категорії до

пасажирів, що оплачують проїзд, відповідно до рішення виконавчого

комітету Полтавської міської ради, за виключенням тих учнів, які

мають право пільгового перевезення відповідно до п. 5.1.21.

Підрозділу 5.1. «Соціальне забезпечення» Розділу 5 «Заходи

Програми».

6 160 000,00 6 160 000,00 0,00 0,00 0,00
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23
Виділення коштів для висвітлення заходів Програми соціального

забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава «Турбота»

на 2019 рік.

199 000,00 199 000,00

24 Фінансова підтримка БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СВІТЛО НАДІЇ» 

на реалізацію соціального проекту «Університет третього віку» для 

надання послуг з освіти дорослих громадянам похилого віку м. 

Полтава через Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі».

640 420,00 640 420,00

25 Одноразова матеріальна допомога дружинам померлих громадян,

смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті

Чорнобильської трагедії (по 500,00 грн. кожному); оплата послуг,

пов’язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги.

165 825,00 86 000,00 55 105,00 24 720,00

26
Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (категорія 1),  до Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  (по 

1000,00 грн кожній особі); оплата послуг, пов’язаних з виплатою і 

доставкою грошової допомоги.

681 860,00 340 930,00 232 780,00 108 150,00

27 Одноразова матеріальна допомога батькам (опікунам або 

піклувальникам) дітей з інвалідністю до 18 років  до Дня захисту дітей 

(по 3000,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов’язаних з виплатою і 

доставкою грошової допомоги.

3 591 120,00 1 404 900,00 1 401 450,00 784 770,00

28
Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення особам з

інвалідністю I та II груп по зору (по 1000,00 грн. кожній особі); оплата

послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги.

795 020,00 0,00 451 670,00 194 000,00 149 350,00
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29
Одноразова матеріальна допомога до Міжнародного дня людей з

інвалідністю наступним категоріям населення: особам з інвалідністю І

групи загального захворювання, особам з інвалідністю І та ІІ групи по

зору, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18

років; (по 700,00 грн. кожній особі); оплата послуг, пов’язаних з

виплатою і доставкою грошової допомоги. 

4 275 470,00 0,00 2 102 030,00 1 267 860,00 905 580,00

30 Щоквартальна матеріальна допомога дітям з інвалідністю та дітям-

сиротам, інвалідність та сирітство яких пов’язані з аварією на

Чорнобильській АЕС (по 1000,0 грн. кожному щоквартально).

12 000,00 0,00 8 000,00 4 000,00

31
Надання коштів для організації безкоштовного харчування: одиноких

пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дохід яких не перевищує 1,5

прожиткового мінімума для осіб, які втратили працездатність;

одиноких осіб з інвалідністю І групи загального захворювання та

одиноких осіб з інвалідністю І та ІІ групи по зору незалежно від

розміру пенсії (через територіальні центри соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг).

443 105,00 0,00 199 680,00 199 675,00 43 750,00

32
Виділення коштів для відшкодування вартості санаторно-курортних

послуг (путівок) двом особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з

наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

Краснікову Олександру Михайловичу та Чумаку Сергію Андрійовичу.

48 000,00 0,00 48 000,00

33
Фінансування на придбання подарунків для першокласників закладів

загальної середньої освіти м.Полтава (комунальної та приватної форм

власності). 

1 292 000,00 1 292 000,00 0,00 0,00 0,00
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34 Фінансування на придбання новорічних подарунків для дітей закладів

дошкільної та загальної середньої освіти м. Полтава (комунальної та

приватної форм власності).

2 255 440,00 2 255 440,00 0,00 0,00 0,00

35 Фінансування оплачуваних громадських робіт, в тому числі: 480 000,00 480 000,00

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СВІТЛО НАДІЇ" 150 000,00 150 000,00

Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста

України.

300 000,00 300 000,00

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ВИХІД

Є!". 30 000,00 30 000,00

ВСЬОГО 68 174 230,00 56 690 430,00 5 113 010,00 3 891 670,00 2 479 120,00

Секретар міської ради О. Шамота


