
Інформація про виконання Програми (Положення) соціального захисту  в 

м. Івано-Франківську на 2018-2020 роки 

 

З метою посилення соціального захисту людей з інвалідністю, ветеранів 

ОУН-УПА, учасників АТО, членів сімей учасників та загиблих в АТО, та інших 

категорій громадян, мешканців м. Івано-Франківська, створення сприятливих 

умов для розвитку громадських організацій, рішенням Івано-Франківської 

міської ради від 15.12.2017 року №343-17 затверджено наступні Програми 

(Положення) соціального захисту в м. Івано-Франківську на 2018-2020 роки: 

-  програма соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Івано-

Франківська на 2018-2020 роки; 

- положення про порядок звільнення учасників бойових дій АТО, членів їх сімей, 

членів сімей загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній операції та 

учасників АТО, членів їх сімей – мешканців міста Івано-Франківська від сплати 

за житлово-комунальні послуги на 2018-2020 роки;  

- програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

електро- та автотранспортом на міських маршрутах загального користування у 

м. Івано-Франківську, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх 

масивів та кладовища на 2018-2020 роки та  Положення про 

відшкодування   витрат   за   безкоштовне перевезення   пільгових   категорій 

громадян  електро- та автотранспортом на   маршрутах загального користування, 

спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища 

на 2018-2020 роки. 

 

Інформація про виконання Програми у 2019 році 

  Для забезпечення виконання Програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян м. Івано-Франківська на 2018-2020 роки у частині 

надання компенсацій, надбавок до пенсій та інших соціальних виплат  з коштів 

міського бюджету на 2019 рік було передбачено  10 млн. 923 тис. 680 грн. 

Програмою передбачено щомісячні надбавки, компенсації ветеранам 

ОУН-УПА, сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані, матері 

Героя Небесної Сотні, батькам, усиновителям, опікунам або піклувальникам, які 

фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 18 

років, Почесним громадянам міста Івано-Франківська. 

                 За 2019 рік виплачено щомісячних надбавок, компенсацій: 
Категорія Розмір надбавок, 

компенсацій в 

місяць 

Кількість 

одержувачів 

Виплачено за 

2019р. 

 /тис. грн./ 

Мати Героя Небесної Сотні   У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

1 20,68 

Ветерани ОУН-УПА 2000 грн. кожному 

 

14 341,985 

Реабілітовані особи, статус яким 

встановлено згідно ст. 1 Закону 

України «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій в Україні » 

500 грн. кожному 29 579,438 



Сім’ї військовослужбовців, які 

загинули в Афганістані 

У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

10 250,163 

Батьки, усиновителі, опікуни або 

піклувальники, які фактично 

здійснюють догляд за дитиною з 

інвалідністю підгрупи А віком до 

18 років 

600 грн. на кожну 

дитину з 

інвалідністю 

150 1 046,809 

Почесні громадяни міста Івано-

Франківська 

У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

4 102,854 

 Компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги 

 

Розмір компенсації 

визначається 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від  29.04.2004 року 

№558 

834 2178,27 

У бюджеті міста на 2019 рік  було передбачено  4  млн 910 тис.454 грн. для 

надання допомог  мешканцям міста, які мають потребу в лікуванні та придбанні 

ліків, визначним людям міста, ювілярам. 

 За звітний період виділено допомогу 1337 жителям міста в загальній сумі    

3 млн. 362 тис. грн.     

 Надано одноразову допомогу: 

- 2 жителям міста по 1,0 тис. грн. з нагоди 80-річного та  90-річного 

ювілеїв;  

- 5 жителям міста по 3,0 тис. грн. з нагоди 95-річного ювілею; 

-  голові спілки репресованих з нагоди 75-річного ювілею 5,0 тис. грн. 

         Також з коштів міського бюджету, передбачених на 2019 рік з нагоди 

відзначення 29-річниці виведення військ з республіки Афганістан  надано 

матеріальну допомогу 125 особам по 400 грн. на загальну суму 50 тис.  грн.   

          Почесним громадянам міста з нагоди відзначення Дня Міста Івано-

Франківська надано матеріальну допомогу по 5 тис. грн. 

  Програмою передбачено надання одноразової допомоги мешканцям міста, 

які звернулися за допомогою на поховання померлої особи в розмірі 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у відповідності до постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого».  За 

2019 рік  надано допомог на поховання  160 мешканців міста на загальну суму 

326 тис. 734 грн. 

 Відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради  надано допомогу 

4 мешканцям міста, які звернулися за допомогою на поховання  померлої особи-

ветерана ОУН-УПА  в розмірі 5 тис. грн.  на загальну суму 20,0 тис. грн. 

На 2019 рік у місцевому бюджеті було передбачено кошти для надання 

допомог дітям з онкологічними захворюваннями в сумі 1млн. 500 тис. грн. 

(1млн. грн. - загального фонду, 500 тис. грн. - спеціального фонду соціально-

економічного розвитку міста (рішення сесії міської ради від 14.04.2011 року 



№153-ІХ «Про утворення цільового фонду надання допомоги онкохворим 

дітям»).       
Відповідно до Положення про комісію  з надання допомоги онкохворим 

дітям  надавалась допомога родичам дітей з онкологічним захворюванням . За 

період 2019 року проведено 4  засідання  комісії з надання допомоги онкохворим 

дітям, на яких розглянуто  6 звернень  від батьків (близьких родичів) онкохворих 

дітей  та  відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради виділено 

матеріальну допомогу на загальну суму 650 тис. грн.  

         Рішенням Координаційної ради з питань організації відпочинку та 

оздоровлення дітей від 15.05.2019 року департаменту соціальної політики 

виділено з міського бюджету кошти в сумі 194 тис. 208 грн. для закупівлі 

путівок дітям пільгових категорій у Позаміському закладі оздоровлення та 

відпочинку «Лімниця» Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 

області. Закуплено  34 путівки та в період з  02.06.2019 року по  22.06.2019 року 

оздоровлено 34 дитини з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей які є 

внутрішньо переміщеними та дітей, батьки яких брали участь в АТО.  

        На виконання рішень виконавчого комітету міської ради  «Про проведення 

заходів з відпочинку осіб похилого віку» спільно із Позаміським закладом 

оздоровлення та відпочинку «Лімниця» Івано-Франківської міської ради в період 

з 01.04.2019 року по 24.04.2019 року проведено організацію відпочинку  191  

особи  похилого віку на суму 150 тис. 412 грн., в період з 16.09.2019 року по 

09.10.2019 року проведено організацію відпочинку  198  осіб  похилого віку на 

суму 155 тис.137 грн. 

 У зв’язку з відзначенням  28-ї річниці Незалежності України, відповідно 

до рішення виконавчого комітету міської ради з коштів міського бюджету 

виділено  452 тис. грн. для надання одноразових  матеріальних  допомог : 

- 4  почесним громадянам міста Івано-Франківська по 1,0 тис. грн.; 

-175 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та 

військовослужбовців, резервістів, добровольців, які отримали поранення під час 

проведення антитерористичної операції у східних областях України, 

постраждалих на Майдані під час Революції Гідності по 1,0 тис. грн.;  

-13 ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань по 2,0 тис. грн.; 

-494 реабілітованим особам, статус яким встановлено згідно ст.1,3 Закону 

України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»  по  500 грн. 

       Згідно  рішення виконавчого комітету від 14.08.2019 року №943 «Про 

вручення сертифікатів шкільного приладдя» з нагоди відзначення в місті Дня 

знань та свята Першого портфелика, департаментом та міським центром 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді організовано закупівлю та надано 159 

сертифікатів для придбання шкільного приладдя учням з числа сімей учасників 

АТО, батьки яких є: особами з інвалідністю внаслідок війни, пораненими, 

багатодітними, на суму 99 тис.550 грн. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради з нагоди свята 

Покрови Пресвятої Богородиці з  коштів міського бюджету виділено  349 тис. 

800 грн. для надання одноразових  матеріальних  допомог : 

- 4 почесним громадянам міста Івано-Франківська по  1000  грн.; 

- 183 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та 

військовослужбовців, резервістів, добровольців, які отримали поранення під час 



проведення антитерористичної операції у східних областях України, 

постраждалих на Майдані під час Революції Гідності по 700  грн.; 

-14 ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань по 2000 грн; 

-489 реабілітованим особам, статус яким встановлено згідно ст.1,3 Закону 

України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» по 300 грн.                      

-43 членам сімей загиблих ( померлих) учасників АТО по 1000,00 грн. 

          Програмою також передбачено кошти для надання  фінансової підтримки 

громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів.  

         За 2019 рік надано фінансову підтримку 11 громадським організаціям осіб 

з інвалідністю в сумі 431 тис.920 грн. 

         Положення про порядок звільнення учасників бойових дій АТО, членів їх 

сімей, членів сімей загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній 

операції та учасників АТО, членів їх сімей – мешканців міста Івано-Франківська 

від сплати за житлово-комунальні послуги на 2018-2020 роки затверджене 

рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року №343-17 « Про 

затвердження Програми (Положень) соціального захисту в м. Івано-Франківську 

на 2018-2020 роки ». 

Від сплати за житлово-комунальні послуги звільняються: 

-Учасники бойових дій АТО та члени їх сімей; 

-Члени сімей загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній 

операції; 

-Учасники АТО та члени їх сімей до отримання статусу учасників бойових 

дій АТО. 

Пільги учасникам бойових дій АТО, членам їх сімей надаються у розмірі 

75% з державного бюджету та 25% з міського бюджету, а членам сімей загиблих   

(померлих) під час участі в антитерористичній операції у розмірі 50% з 

державного бюджету та 50 % з міського бюджету.  

Пільга учасникам АТО та членам їх сімей надається з міського бюджету в 

розмірі 100% до отримання учасниками АТО посвідчень учасників бойових дій. 

Учасники бойових дій АТО, члени їх сімей, члени сімей загиблих                  

(померлих) під час участі в антитерористичній операції мають право на 

звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги з моменту їх реєстрації 

департаментом соціальної політики та підприємствами, які надають житлово-

комунальні послуги.     

 Бюджетом міста на 2019 рік затверджено 9 млн. 500 тис. грн. для надання 

пільг на оплату за житлово-комунальні послуги учасникам АТО та членам їх 

сімей, членам сімей загиблих в АТО та учасникам бойових дій, які 

відшкодовуються організаціям – надавачам житлово-комунальних послуг.   

Категорія Кількість 

станом на 

01.01.2020р. 

Відсотки в межах 

норм споживання 

Сума пільг 

відшкодованих 

станом на 01.01.2020 

року. 

/тис.грн./ 

Учасники АТО та 

члени їх сімей 

166 100 відсотків  1391,97 

Члени сімей  

загиблих в АТО 

59 50 відсотків  193,26 



 

Для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на оплату за 

житлово-комунальні послуги певним категоріям громадян в міському бюджеті 

на 2019 рік передбачено 3 млн. 370 тис. грн 

 
       

 

Категорія 

 

Відсоток  пільг 

Кількість 

пільговиків 

Відшкодовано 

організаціям-

надавачам послуг за 

надані пільги за 

2019р.  /тис. грн./ 

Ветерани ОУН-УПА та 

члени сімей ветеранів 

ОУН-УПА  

100 відсотків на одну 

особу  
14 89,45 

Сім’ї 

військовослужбовців, які 

загинули в Афганістані 

50 відсотків 10 50,13 

Реабілітовані особи, статус 

яким встановлено згідно 

ст. 3 Закону України«Про 

реабілітацію жертв 

політичних репресій в 

Україні» та вдови 

реабілітованих 

50 відсотків на одну 

особу 
367 1107,51 

 

Особи з інвалідністю зору 

І та ІІ груп 

50 відсотків на одну 

особу 
185 503,91 

Особи з інвалідністю з 

дитинства І групи 

50 відсотків на одну 

особу 
139 369,91 

 

Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд електро- та автотранспортом на міських маршрутах 

загального користування у м. Івано-Франківську, спеціальних 

пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-

2020 роки та Положення про відшкодування витрат за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій громадян електро- та автотранспортом на 

маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських 

перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-2020 роки 

затверджені рішенням  Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року 

№343-17. 
Метою Програми є відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, 

які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян на міських 

маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень до 

Учасники бойових 

дій та члени їх 

сімей 

1908 25 відсотків 3899,30 

Всього 2133  5484,53 



садово-городніх масивів та кладовища. Першочерговим завданням цієї програми 

є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд 

електро- та автотранспортом на міських маршрутах загального користування, 

спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища.  

Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, 

передбачених у бюджеті міста для департаменту соціальної політики виконкому 

Івано-Франківської міської ради. 

Організацію та контроль за виконанням Програми здійснює департамент 

соціальної політики та управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської 

міської ради.  

Відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій 

населення у міському транспорті загального користування здійснюється згідно 

укладених договорів та розрахунків необхідних сум відшкодувань за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян, поданих підприємством та приватними 

підприємцями про безкоштовне перевезення пільгових категорій на міському 

електро- та автотранспорті загального користування, спеціальних пасажирських 

перевезень до садово-городніх масивів та кладовища. 

  У 2019 році  департаментом укладено договори: 

- про відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових  категорій 

громадян міським електротранспортом на маршрутах загального користування 

та на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Івано-

Франківську з КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради. Для 

пасажирських перевезень автобусом по місту передбачено 27 маршрут: «Каскад» 

- вул. Пулюя»; 41К маршрут: «Каскад» - «Онкодиспансер»;   55 маршрут: 

«с.Крихівці (субота, неділя, святкові дні -«Міське кладовище»)- Автостанція 

№2»; 47 маршрут: «Вокзал - с.Черніїв»; 40К маршрут: «м-н. Каскад» - 

Автостанція №3»;   49 маршрут «вул. Юності – вул. Набережна».                - про 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій жителів міста  до 

садово-городніх  масивів приватним підприємцям на маршрутах: 

- з  01.01.2019 року по 31.12.2019 року «Вокзал-Чукалівка»; 

- з 12.04.2019 року до 31.10.2019 року «Вокзал –с. Павлівка», «Вокзал – с. 

Ценжів»,«Вокзал – Черніїв (Червона Рута)», «Вокзал – Крихівці», «Вокзал – 

Тязів», «Вокзал – Старий Лисець», «АС-2 – Пасічна – Хриплин», «Вокзал – 

Черніїв (Дружба)», «Вокзал – ДБК», «ДБК – Вокзал», «Вокзал – Дем’янів ЛАЗ», 

«Вокзал – Рибне (сади)», «Вокзал – Тисмениця», «Гранд-базар – Угринів»; 

- про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій жителів міста 

Івано-Франківська залізничним транспортом приміського сполучення.  

За 2019 рік департаментом згідно розрахунків відшкодовано витрат за 

безкоштовне перевезення пільгових категорій населення  у міському електро- та 

автотранспорті, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх 

масивів та кладовища, залізничному транспорті, що фінансуються за рахунок 

коштів  міського бюджету: 

- 23 млн. 889 тис. 20 грн. на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремих категорій громадян; 

 

- 15 млн.602 тис. 712 грн. на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремих категорій громадян. 



- 199 тис. 999 грн. на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті. 

 


