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Про надання інформації

Міська рада повідомляє, що у бюджеті міста Чернігова передбачені 
видатки на надання різних видів допомог, а саме:

1. Одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини у рамках 
Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 21 вересня 2017 року № 23/УІІ-3, за три 
роки (2017 -  2019) отримали 4 094 особи на загальну суму 35 195,0 тис. грн, у 
тому числі:

2017 рік -  299 особи на суму 2 405,0 тис. грн;
2018 рік -  1889 особи на суму 16 280,0 тис. грн;
2019 рік -  1906 осіб на суму 16 510,0 тис. грн.
2. Разову компенсацію за виготовлення та встановлення надмогильного 

пам’ятника сім’ї загиблого або померлого учасника АТО, похованого на 
міському кладовищі “Яцево”, у рамках Програми підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей -  мешканців м. Чернігова на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 31 березня 2016 року 
№ 6/УІІ-З за період 2018 -2019 роки отримали 42 особи на загальну суму 
827,2 тис. грн:

2018 рік -  10 осіб на суму 200,0 тис. грн;
2019 рік -  32 особи на суму 627,2 тис. гривень.

3. Матеріальну допомогу у рамках Програми реалізації громадського 
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки, зокрема, 
реалізацією проекту-переможця 2017 року “Допомога онкохворим дітям міста 
Чернігова”, отримали батьки 22 дітей на суму 154,0 тис. гривень.

4. Матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення у 
рамках Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста 
Чернігова на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
29 листопада 2013 року (35 сесія 6 скликання), та Програми надання одно
разової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки,



затвердженої рішенням міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/УІІ- 
17, надано за 2017-2019 роки на загальну суму 7 004,0 тис. грн (7 302 особам):

2017 рік -  1 556,7 тис. грн. (2 056 особам), з них:
малозабезпеченим верствам населення -  1 044,0 тис. грн (1 579 особам);
учасникам АТО -  505,0 тис. грн (465 особам);
внутрішньо переміщеним особам -  7,7 тис. грн (12 особам).

2018 рік -  3 107,3 тис. грн. (2637 особам), з них: 
малозабезпеченим верствам населення -  1 541,8 тис. грн (2061 особі); 
учасникам АТО -  293,5 тис. грн (283 особам);
внутрішньо переміщеним особам -  1,0 тис. грн (1 особі); 
онкохворим дітям міста Чернігова -  290,0 тис. грн (батькам 29 дітей); 
дітям, хворим на муковісцидоз -  50,0 тис. грн (батькам 5 дітей); 
постраждалим від стихійного лиха, що виникло у місті Чернігові 

30 червня 2018 року, -  931,0 тис. грн (258 особам).

2019 рік -  2 340,0 тис. грн. (2609 особам), з них:
малозабезпеченим верствам населення -  1 752,8 тис. грн (2239 особам); 
учасникам АТО -  155,0 тис. грн (154 особам); 
внутрішньо переміщеним особам -  2,7 тис. грн (3 особам); 
онкохворим дітям міста Чернігова -  300,0 тис. грн (батькам 30 дітей); 
дітям, хворим на муковісцидоз -  40,0 тис. грн (батькам 4 дітей); 
ветеранам війни до Дня пам’яті та примирення і 74-річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні -  89,5 тис. грн (179 особам).

5. Матеріальну допомогу мешканцям міста Чернігова за рахунок іншої 
субвенції з обласного бюджету (на виконання доручень виборців депутатами 
обласної ради) надано за 2017-2019 роки 88 особам на загальну суму 437,9 тис. 
грн, у тому числі:

2017 рік -  135,7 тис. грн (25 особам);
2018 рік -  147,2 тис. грн (25 особам);
2019 рік -  155,0 тис. грн (38 особам).

6. Матеріальну допомогу мешканцям міста Чернігова у рамках 
Програми забезпечення діяльності та виконання доручень депутатами
Чернігівської міської ради на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 
29 листопада 2018 року № 36/УІІ-31, надано у сумі 791,3 тис. грн (344 особам).

7. Згідно із рішеннями Новозаводської районної у м. Чернігові ради від 
29 грудня 2015 року № 2/УІІ-18 «Про затвердження Програми надання
додаткових до передбачених законодавством пільг у Новозаводському районі 
м. Чернігова на 2016 -  2020 роки» та Деснянської районної у м. Чернігові ради 
від 22 грудня 2018 року № 16-12/УІІІ «Про Програму встановлення додаткових 
до передбачених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих 
категорій громадян на 2018 -  2020 роки» надано сім’ям військовослужбовців, 
що загинули при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані,



з
сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, Почесним 
громадянам міста додаткові пільги у обсязі:

2017 рік -  326,8 тис. грн (126 особам);
2018 рік -  480,5 тис. грн (129 особам);
2019 рік -  523 тис. грн (140 особам).

8. Відповідно до закону «Про соціальні послуги» за рахунок коштів 
місцевого бюджету виплачено компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які 
не здатні до обслуговування та потребують сторонньої допомоги:

у 2017 році -  2475,7 тис. грн (1063 особам);
у 2018 році -  2683,1 тис. грн (1074 особам);
у 2019 році -  2903,1 тис. грн (1081 особі).

Також, у 2017-2019 роках здійснювались виплати житлових пільг та 
субсидій, а саме:

у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 
807 356,9 тис. гривень;

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 143,7 тис. гривень;

у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 
777 442,0 тис. гривень;

за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу - 195,2 тис. гривень;

у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення 
побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що 
надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами - 
248 255,1 тис. гривень.

за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу -  94,4 тис. гривень.



У 2017 році діяла Програма підтримки громадських організацій міста 
Чернігова на 2017 рік, затверджена рішенням міської ради від 27 жовтня
2016 № 12/УІІ-13. Фінансування за рахунок коштів міського бюджету отримали 
23 громадські організації у розмірі 1 596,1 тис. грн.

У 2018 році діяла Програма підтримки громадських організацій міста 
Чернігова на 2018 рік, затверджена рішенням міської ради від 30 листопада
2017 № 25/УІІ-10. Фінансування за рахунок коштів міського бюджету отримали 
21 громадська організація у розмірі 2 576,9 тис. грн.

У 2019 році діяла Програма підтримки громадських організацій міста 
Чернігова на 2019 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 
29 листопада 2018 № 36/УІІ-15. Фінансування за рахунок коштів міського 
бюджету отримали 19 громадських організацій у розмірі 2 389,3 тис. грн.
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