
  
 
 
 

 
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  

від  19  липня  2018 року       № 406 

 

 

 

Про схвалення проекту змін до Київської  

обласної цільової програми соціальної  

підтримки в Київській області людей з  

інвалідністю на 2017-2020 роки 
  
 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, 
Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових 
програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням 
Київської обласної ради від 14.12.2017 № 365-19-VII, враховуючи позитивні 
висновки департаменту фінансів облдержадміністрації від 17.07.2018                  
№ 10-03-10/1751 та департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації від 17.07.2018 № 28-01-11/1047: 

 
1. Схвалити проект змін до Київської обласної цільової програми соціальної 

підтримки в Київській області людей з інвалідністю” на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням Київської обласної ради від від 22.06.2017 № 346-15-VII 

(далі – проект змін до Програми), що додається. 
 
2. Заступнику голови Київської облдержадміністрації Кучеру В.А. у 

встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту 
змін до Програми на розгляд Київській обласній раді. 

 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Кучера В.А.  
 
 
 
Голова адміністрації          (підпис)                                     О. Горган 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
СХВАЛЕНО 
 
Розпорядження голови 
Київської обласної  
державної адміністрації 

                                     
19.07.2018 № 406 

 
 
 
  
  
 
 Проект 

 
ЗМІНИ 

 
до Київської обласної цільової програми  

соціальної підтримки в Київській області людей  
з інвалідністю на 2017-2020 роки 

 
1. Паспорт Програми соціальної підтримки в Київській області людей з 

інвалідністю на 2017-2020 роки викласти у такій редакції: 
 

„ПАСПОРТ  
Київської обласної цільової програми соціальної підтримки  
в Київській області людей з інвалідністю на 2017-2020 роки 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Департамент соціального захисту населення 
Київської обласної державної адміністрації 
 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про ініціювання 
розроблення Програми 
 

- 

3. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
про схвалення проекту 
змін до Програми 
 

Розпорядження голови облдержадміністрації 
„Про схвалення проекту змін до Київської 
обласної цільової Програми „Соціальної 
підтримки в Київській області людей з 
інвалідінстю” на 2017 - 2020 роки від 
від  19  липня  2018 року  № 406 
_ 

4. Розробник Програми  Департамент соціального захисту населення 
Київської обласної державної адміністрації 
 

5. Співрозробники 
Програми  
 

- 
 

6 Головний розпорядник 
коштів 

Департамент соціального захисту населення 
Київської обласної державної адміністрації 
 

7. Відповідальний 
виконавець Програми  

Департамент соціального захисту населення 
Київської обласної державної адміністрації 
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8. Учасники Програми  Районні державні адміністрації, 
міськвиконкоми (міст обласного 
значення) 
 

9. Термін реалізації Програми  
 

2017-2020 роки 
 

9.1. Етапи виконання Програми 
(для довгострокових 
програм)  
 

2017-2020 роки 
 

10. Перелік місцевих бюджетів, 
що беруть участь у 
виконанні програми (для 
комплексних програм)  
 

Обласний бюджет 

11. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього 
 

45299,9 тис. грн. 

 у тому числі: 
 

 

11.1 коштів державного бюджету 
 

 

 коштів обласного бюджету 
 

45299,9 тис. грн. 

 коштів інших місцевих 
бюджетів 
 

- - 

 коштів інших джерел 
 

- - 

    ” 
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3. Додаток 2 „Показники продукту Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області людей з 
інвалідінстю на 2017-2020” до Програми викласти у такій редакції: 

 
„Додаток 2 
 до Програми 

Показники продукту Київської обласної цільової прогами  
Соціальної підтримки в Київській області людей з інвалідністю на 2017-2020 роки 

 

ˮ 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 
на початок 

дії програми 

 

2019 рік 2020 рік 
Всього витрат 
на виконан-ня 

програми 
2017 рік 2018 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Показники продукту програми 

1.1. Кількість осіб з інвалідністю, які мають право на 
отримання щорічної разової  грошової допомоги 
відповідно до Порядку 

осіб 5972 5972 5972 5972 5972 32045,9 

1.2. Охоплення дітей з інвалідністю відповідними 
реабілітаційними заходами, компенсація їх батькам на 
оплату послуг в центрах реабілітації 

осіб 705 705 330 330 330 13254,0 

2. Показники ефективності програми 

2.1. Виплата щорічної разової грошової допомоги у розмірі 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, станом на 01 січня року, в якому 
надається матеріальна допомога 

грн.. 1247/5972 
особам 

1247/5972 
особам 

1373/5972 
особам 

1373/5972 
особам 

1373/5972 
особам 

32045,9/ 
5972 особам 

2.2. використання коштів, передбачених у обласному 
бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з 
інвалідністю на оплату послуг в центрах реабілітації в 
розмірі середньої вартості таких послуг, яка становить в 
межах 10,0 тис. грн.,  

грн. 4700/705 осіб 4700/705 
осіб 

10000/330 
осіб 

10000/330 
осіб 

10000/330 
осіб 

13254,0/ 
330 особам  

3. Показники якості 

3.1. Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат 
щорічної разової грошової допомоги 

відсотки 5972 100 100 100 100 32045,9 

3.2. Рівень використання коштів, передбачених у обласному 
бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з 
інвалідністю на оплату послуг в центрах реабілітації 

відсотки 705 100 100 100 100 13254,0 
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4. Додаток 3 „Напрями діяльності та заходи Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській 
області людей з інвалідінстю на 2017-2020 рокиˮ до Програми доповнити пунктом 2 такого змісту: 

 
„ 

№ 
з/п 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансуван-

ня 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(вартість), 
тис. грн., у тому 

числі: 
2017 рік-2020 роки 

Очікувальний результат (в 
натуральних вимірниках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Реабілітація  

дітей з 

інвалідністю   

Передбачити 

кошти в 

обласному 

бюджеті  для 

здійснення 

заходів із 

реабілітації дітей 

з інвалідністю  

 

2017-2020 

роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми (міст 

обласного значення) 

Обласний 

бюджет  

2017 рік – 3313,5 

тис. грн. 

2018 рік – 3313,5 

тис. грн. 

2019 рік – 3313,5 

тис. грн. 

2020 рік – 3313,5 

тис. грн. 

Охоплення 303 дітей з 

інвалідністю відповідними 

реабілітаційними заходами, 

компенсація їх батькам на 

оплату послуг в центрах 

реабілітації  

ˮ 
 

 

 

  

                                                                              __________________________________ 
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