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ПОЛТАВСЪКА N4ICЬKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я ТА

СОЦIАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
вул. Соборностi, 36, м. Полтава, 36000, тел./факс (05З2) 56-90-74
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Костянтину ШОКАЛУ

Ваш запит на iнформацiю вiд 27.07.2020 року розглянуто, в межах
повноважень надаемо наявну iнформацiкl за 201r7-2019 роки.

У MicTi Полтава з метою надання додаткових до встановлених
законодавством гарантiй щодо соцiального захисту Frаселення MicTa за кошти
мiського бюджету щороку формуеться Til реалiзуеться Програма соцiального
забезпечення та соцiального захисту н?с,елення м. Полтава <<Турбота> (даrri -
Програма), яка затверджуеться рiшенням засiдання ceciT.

Звiти про виконання заходiв Процlами заслуховуються на засiданнях
в_иконавчого KoMiTeTy Полтавськоi MicbKoT ради, ознайомитися з ними можна
на офiцiйному сайтi Полтавськоi MicbKoi ради за адресою:

за 201 7 piK - http ://www.rada-poltava. gov. цаlfi les/ri_ 5 6 _21 0З 1 8.zip
за 201 8 piK - http : //www. rada-poltava. gоч. ualfi 1е s/ri_4 8_2 003 1 9 .ztp
за 20 1,9 pi к - http : //www. rada-poltava. gоч. ualfi l е s/ri_1 З _25 0З 20. zip
1. На виконання Програми проводяться виплати рiзних видiв

MaTepi€l,Tbнoi допомоги, загаJIьниЙ обсяг видаткiв:
за201'| piK - 67058,2 тис.грн; кiлькiсть громадян, охоплених виплатами

- З7З50 осiб; середнiй розмiр виплат - 1795,4 грн;
за2018 piK - 7240З,9 тис.грн; кiлькiсть громадян, охоплених виплатами -

4З994 осiб; середнiй розмiр виплат -- 16415,7 грн;
за2019 piK - 64|6З,З тис. грн., кiлькiсть громадян, охоплених виплатами

- З695З осiб; середнiй розмiр виплат - 17З6,З грн.
2. Також у Програмi с стаття видаткiв на фiнансову пiдтримку

благодiйних органiзацiй, громадських органiзацiй BeTepaHiB, осiб з

iнвалiднiстю, чорнобильцiв, реабiлiтова_них, iнших органiзацiй i об'сднань,
якi опiкуються проблемами осiб з iнвалiднiстю та сприяють вирiшенню



соцiально-важливих заг€UIьномiськ:их lпроблем та завдань. Керiвництво
:?:мадських органiзацiй Подас кл(эпотаtння з питання надання фiнансовоТпlдтримки в рамках Програми ктурбота>>, з пiдтверд*уо"rrи статутними
документами, пропозицiями, з конкретними розрахунками щодо cBoci
ДiЯЛЬНОСТi, ПИТаННЯ фiНаНСУВання оргаlriзацiй розглядаеться на засiданняхпостiйних депутатських комiсiй , подrrrшим розглядом на засiданнi cecii
Полтавськоi MicbKoi ради.

Загальний обсяг видаткiв:
2017 piK -379З,9 тис.грн, кiлькiс:тъ |ромадських органiзацiй - lб;
2018 piK - 4|74,4 тис.грн, кiлькiсть громадських органiзацiй - 20;
2019 piK _ 4150,2 тис.грн, кiлькiсть гI)омадських органiзацiй - 16.

Щиректор !епартаменту Вiкторiя ЛОЗА

ТаТсiя Супруненко. 52 27 83


