
 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ВИЖНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

59200, м. Вижниця, вул. Українська, 86 , e - mail upszn7709@ukr.net тел./факс 2-17-72 

 

Звіт 

Про виконання районної комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції,  військовослужбовців і 

волонтерів, поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих  

за 2020рік 

 

Програма передбачає комплекс заходів, із соціальної, фінансової, юридичної, 

медичної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції,  

учасників бойових дій та членів їх сімей, сімей загиблих військовослужбовців та 

волонтерів в зоні антитерористичної операції, сприяння забезпеченню їх 

соціально-побутових потреб, що здійснюються на місцевому рівні. Виявлення 

сімей (осіб) з числа учасників АТО, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу 

таких сімей (осіб) є основним завданням Програми. В умовах сьогодення саме 

зазначена категорія населення району потребує підвищеної уваги з боку владних 

структур, місцевого самоврядування, громадських організацій.  

У рамках Програми передбачається забезпечення соціальним супроводом 

учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО, 

надання фінансової, юридичної, психологічної та соціальної підтримки особам з 

числа рядового і начальницького складу Збройних Сил України, співробітникам 

Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної служби транспорту 

Міністерства транспорту та зв’язку України та іншим добровольцям, 

волонтерам (членам сімей загиблих волонтерів), які брали участь в 

антитерористичній операції, членам сімей учасників бойових дій, мешканцям 

Вижницького району. 

Однією із вагомих складових Програми є медичний супровід учасників 

антитерористичної операції. 

Програма передбачає впровадження механізму соціальної підтримки 

учасників АТО, створення дорожньої карти з переліком соціальних гарантій та 

соціальних послуг, які можуть бути забезпечені/отримані учасниками АТО а 

також сприяння в оформленні різного виду соціальних допомог та пільг, що 

передбачені законодавством, вирішенні проблемних питань зазначеної категорії 

громадян, моніторинг якості надання послуг. 

 



 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Обсяг 

коштів  

грн. 

виконання 

1. Забезпечення безкоштовним 

зубопротезуванням учасників 

АТО 

 

12236,96 

грн. 

Забезпечено безкоштовне 

зубопротезуванням 2 

учасникам АТО 
2.  Надання матеріальної 

допомоги членам сімей 

загиблих учасників АТО, 

пораненим учасникам АТО, 

мобілізованим, учасникам 

антитерористичної операції 

(учасникам бойових дій) та 

членам їх сімей, членам сімей 

загиблих волонтерів в зоні 

АТО  

 

 

  80000,00 

Надано матеріальну 

допомогу 15 учаникам АТО  

 

 

 

 

 

                                                     ВСЬОГО    92 236,96 грн. 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту  

населення Вижницької РДА                            Оксана ВОЙТЕНКО



 

         

Додаток № 5 до Порядку формування, фінансування і 

моніторингу виконання регіональних (комплексних) 

програм  

 

         

     

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ ЗА IV КВАРТАЛ 2020 року 

          
    

 

1. 8  Управління соціального захисту Вижницької районної державної адміністрації    

 КВКВ  найменування головного розпорядника коштів програми    

2. 81  Управління соціального захисту Вижницької районної державної адміністрації    

 КВКВ  найменуваннявідповідального виконавця програми    

3. 813242   Інші видатки на соціальний захист населення (Одноразова грошова допомога по 

комплексній програмі соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО, 

військовослужбовців і волонтерів, поранених учасників АТО,та вшанування памяті 

загиблих)  на 2020-2021р.р. 

   

 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження    

               



 

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:       

           тис. грн.  

                  

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені вдатки відхилення  

Усьо

го 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Усього Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

усього Заг.фонд Спец.фонд  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

80 80   80 80   0 0    

               

У  графах  1-3  - зазначаються обсяги  бюджетних  асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з 

урахуванням унесених змін протягом звітного року; 

     у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік; 

     у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань. 

 

               

5. Аналіз виконання напрямів діяльності       

              тис. грн.  

                 Нарпями діяльності, 

затверджені програмою 

Визначено програмою Проведені видатки  

всього в тому числі за рахунок коштів: всього в тому числі за рахунок коштів:  



 

державног

о бюджету 

облас-ного 

бюджету 

інших 

місцевих 

бюджетів 

небюджетних 

джерел 

державн

ого 

бюджету 

облас-

ного 

бюджету 

інших 

місцевих 

бюджетів 

небюд-жетних 

джерел 

 

1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7  

1 Надання одноразової 

грошоваї допомоги по 

комплексній програмі 

соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників 

АТО,  сімям загиблих 

учасників АТО, 

військовослужбовців і 

волонтерів, поранених 

учасників АТО,та 

вшанування памяті 

загиблих 

80     80   80     80    

  Всього 80     80   80     80    

               

У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою .  

У графах 3-7 зазначаються  обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами 

фінансування. 

 



 

У графах 3-7 зазначаються  обсяги видатків проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами 

фінансування. 

 

               

                6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:    

             тис. грн.  

                   

№ з/п Джерела 

фінансування 

програми 

Джерело 

інформації 

Визначено програмою Затверджен

о бюд-

жетом 

Профі-нансо-

вано 

використано Рівень виконання (%)  

до 

затвердженого 

бюджетом              

(гр.7: гр.5) 

до визначеного програмою 

(гр.7:гр.4) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 державного 

бюджету 

звітність              

2 обласного 

бюджету 

звітність              

3 інших місцевих 

бюджетів 

Ф.2М 80 80 80 80 1 1  

4 небюджетних 

джерел 

звітність              

5 Інші кошти, 

дозволені 

законом 

звітність              

6 Всього   80 80 80 80 1 1  



 

Пояснення щодо 

розбіжностей між 

виконаними 

показниками і тими, що 

затверджені програмою 

та бюджетами 

   

               

В графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша інформація  

          ,     

 6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:    

               

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено 

програмою 

Виконан

о 

Рівень виконання до затвердженого програмою 

(%) 

 

1 2   4 5 6 7  

  кількість людей, яким 

планується надати 

допомогу 

чол. 15 звітність  Ф2М. 15 15 1,0  

  кількість учасників АТО 

яким надано допомогу 

чол. 15 звітність  Ф2М. 15 15 100  

Пояснення щодо розбіжностей 

між виконаними показниками і 

тими, що затверджені програмою 

   

               



 

 6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:    

               

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено 

програмою 

Виконан

о 

Рівень виконання до затвердженого програмою 

(%) 

 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Надання одноразової 

грошоваї допомоги по 

комплексній програмі 

соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників 

АТО, 

військовослужбовців і 

волонтерів, поранених 

учасників АТО,та 

вшанування памяті 

загиблих 

тис.грн. Ф.2М 80 80 1  

2 Середній розмір 

допомоги на 1 особу 

грн. Ф.2М 5 333,33 80,00 100  

               

Пояснення щодо розбіжностей 

між виконаними показниками і 

тими, що затверджені програмою 

   

 6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:    



 

               

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено 

програмою 

Виконан

о 

Рівень виконання до затвердженого програмою 

(%) 

 

1 2   4 5 6 7  

1 Надання одноразової 

грошоваї допомоги по 

комплексній програмі 

соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників 

АТО, 

військовослужбовців і 

волонтерів, поранених 

учасників АТО,та 

вшанування памяті 

загиблих 

грн. квартальний звіт,Ф2 80 80 1  

Пояснення щодо розбіжностей 

між виконаними показниками і 

тими, що затверджені програмою 

   

               

В графах 4 роздлів 6.2-6.4 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма статистичної звітності, інша інформація  

Необхідно  зробити  порівняння  результативних показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені програмою. При цьому необхідно дати пояснення 

розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені програмою. 

 

               



 

Начальник управління СЗН 

Вижницької РДА 

   Оксана ВОЙТЕНКО    

    (підпис)  (прізвище та ініціали)    

               

Начальник відділу ,                        

головний бухгалтер 

   Тетяна ПАЛАМАРЮК    

    (підпис)  (прізвище та ініціали)    

               Начальник відділу ,                        

головний бухгалтер 

   Тетяна ПАЛАМАРЮК    

    (підпис)  (прізвище та ініціали)    

 


