
  

Інформація 

про виконання Програми соціальної підтримки окремих категорій 

громадян в Івано-Франківській міській територіальній громаді на 2021-

2025 роки (затверджена рішенням Івано-Франківської  міської ради від 

24.12.2020р. № 352-3) 

 

        Для забезпечення виконання Програми на 2021 рік з коштів бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади виділено   39 млн. 70 тис. 6 

грн.   

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

житлово-комунальні послуги певним категоріям громадян у 2021 році  виділено  

3 млн. 359 тис. 400 грн. 

 

       

 

Категорія 

 

% 

пільг 

Нараховано Відшкодо

вано 

тис.грн. 

Ветерани ОУН-УПА та члени сімей 

ветеранів ОУН-УПА  

100 

% 

81,3 73,5 

Сім’ї військовослужбовців, які загинули в 

Афганістані 

50 % 56,6 46,3 

Реабілітовані особи, статус яким 

встановлено згідно ст. 3 Закону України 

«Про реабілітацію жертв політичних 

репресій в Україні» та вдови реабілітованих 

50 % 1533,6 992,4 

Особи з інвалідністю зору І та ІІ груп 50 % 928,4 686,4 

Особи з інвалідністю з дитинства І групи 50 % 759,5 513,3 

Всього  3359,4 2311,9 

 

 

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 2021 рік виплачено щомісячних надбавок, компенсацій в сумі 6 млн. 419 

тис. 859 грн. 

 

Категорія Розмір надбавок, 

компенсацій в місяць 

2021 рік 

тис.грн. 

Мати Героя Небесної Сотні   У розмірі прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

27,996 

Ветерани ОУН-УПА 2000 грн. кожному 233,500 



 

Реабілітовані особи, статус яким 

встановлено згідно ст. 1 Закону 

України «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій в Україні » 

500 грн. кожному 636,353 

Сім’ї військовослужбовців, які 

загинули в Афганістані 

У розмірі прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

279,960 

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 

1126,636 

Почесні громадяни міста Івано-

Франківська 

У розмірі прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

133,224 

 Компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги 

 

Розмір компенсації 

визначається постановою 

Кабінету Міністрів 

України від  29.04.2004 

року №558) 

1834,744 

 Компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі  

 

Розмір компенсації 

визначається постановою 

Кабінету Міністрів 

України від  23.09.2020 

року №859) 

2147,446 

   Всього   6419,859 

 

У бюджеті міської територіальної громади передбачено кошти для 

надання допомог мешканцям Івано-Франківської міської територіальної 

громади, які мають потребу в лікуванні та придбанні ліків, визначним людям 

міста, ювілярам,  медичним працівникам та працівникам закладів освіти, які 

перехворіли на короновірусною хворобою, членам сімей померлих від 

коронавірусної хвороби, мешканцям Івано-Франківської МТГ, яким 

виповнилось 75 і більше років. 

За 2021 рік виділено допомогу 16626  жителям Івано-Франківської 

міської територіальної громади в загальній сумі  28 млн. 611 тис. 856 грн., в 

тому числі: 

-5294 особам, які хворіли на Covid-19, та потребують лікування на суму 15 

млн. 591 тис. 600 грн.; 

-  4202  особам, яким виповнилося 75 і більше років на суму 2 млн.385 

тис.500 грн.   

- 787 медикам,  які хворіли на Covid-19 на загальну суму 1 млн.482 тис. 500  

грн.; 

  - 942 освітянам, які хворіли на Covid-19 на загальну суму 1 млн. 377 тис. 

грн.; 



- 177 членам сімей померлих від коронавірусної хвороби на загальну суму 

900 тис. грн.; 

- 881  мешканцю Івано-Франківської МТГ, враховуючи рішення Експертної 

ради на загальну суму 2 млн.98 тис. 800 грн.; 

-2 мешканцям з нагоди  90-річного ювілею на загальну суму 6 тис. грн. 

- 45 мешканцям з нагоди  95-річного ювілею на загальну суму 135 тис. грн. 

- 5 мешканцям з нагоди  100-річного ювілею  на загальну  суму 25 тис. грн. 

Програмою передбачено надання одноразової допомоги мешканцям 

Івано-Франківської міської територіальної громади, які звернулися за 

допомогою на поховання померлої особи в розмірі прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб. За звітній період  надано допомог на поховання 113 

мешканців міської територіальної громади  на загальну суму 493 тис. 256 

грн.         

Також з коштів бюджету міської територіальної громади, передбачених на 

2021 рік, з нагоди відзначення 32-річниці виведення військ з республіки 

Афганістан  надано матеріальну допомогу 148 особам (по 400 грн.) на загальну 

суму 59 тис.200 грн.  

         До 35 річниці Чорнобильської катастрофи надано одноразову матеріальну 

допомогу 92 вдовам (вдівцям) ліквідаторів, потерпілих, смерть яких пов’язана з 

наслідками Чорнобильської катастрофи та дітям з інвалідністю, інвалідність 

яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС на загальну суму 46 тис. грн (по 

500 грн. кожному). 

         З нагоди відзначення в Івано-Франківській міській територіальній громаді 

30-ї річниці Незалежності України згідно рішення виконавчого комітету  від 

05.08.2021 року №1101 «Про надання одноразових матеріальних допомог» з 

коштів  бюджету Івано-Франківської територіальної громади виділено 

одноразові матеріальні допомоги 5 Почесним Громадянам міста Івано-

Франківська на суму 5000 гривень (по 1000 грн. кожному ), 11  Ветеранам 

ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань на  суму 22000 гривень ( по 

2000 грн. кожному), 507 реабілітованим особам, статус яким встановлено згідно 

ст.ст.1,3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні» на суму 253 тис. 500 грн. ( по 500 грн. кожному). Всього надано 

допомог 523 особам на загальну суму 280 тис. 500 грн. 

 

      До Дня захисника України, 79-ї річниці створення Української Повстанської 

Армії,   Дня Українського козацтва та Дня захисника України згідно рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 01.10.2021 року 

№1332 «Про надання одноразових матеріальних допомог» з коштів  бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади виділено одноразову 

матеріальну  допомогу 5 Почесним Громадянам міста Івано-Франківська на 

суму 5000 гривень (по 1000 грн. кожному ), 11  Ветеранам ОУН-УПА та 

особам, які зазнали переслідувань на  суму 22000 гривень ( по 2000 грн. 

кожному), 501 реабілітованій особі, статус яким встановлено згідно ст.ст.1,3 

Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» на 

суму 250 тис. 500 грн. ( по 500 грн. кожному). Всього надано допомог 517 

особам на загальну суму 277 тис. 500 грн. 

         У зв’язку з відзначенням Міжнародного дня людей з інвалідністю згідно 

рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 09.12.2021 



року №1671 «Про надання одноразових матеріальних допомог» з коштів  

бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади виділено 

одноразову матеріальну  допомогу 1301 дитині з інвалідністю  на загальну суму 

663 тис. грн., та 1474 особам з інвалідністю 1 групи на загальну суму 739 тис. 

500 грн.  

          Відповідно до клопотання голови правління Івано-Франківської 

територіальної первинної організації «Українське товариство сліпих УТОС», у 

зв’язку з відзначенням Міжнародного дня людей з інвалідністю, згідно рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 18.11.2021 року 

№1562  «Про надання одноразових матеріальних допомог» з коштів  бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади виділено одноразову 

матеріальну  допомогу 103 особам  з інвалідністю  на загальну суму 51 тис. 500 

грн., 

          У бюджеті Івано-Франківської територіальної громади передбачено 

кошти для надання допомог дітям з онкологічними захворюваннями. 

       У 2021 році  проведено 11  засідань  комісії з надання допомоги онкохворим 

дітям, на яких розглянуто 20 звернень від батьків (близьких родичів) онкохворих  

дітей  та  відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради виділено 

матеріальну допомогу на загальну суму 2 млн. грн.  

          Програмою також передбачено кошти для надання  фінансової 

підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів. За 2021 

рік   надано фінансову підтримку 6 громадським організаціям осіб з 

інвалідністю та їх головам  на  здійснення статутної діяльності в сумі  510 

тис. грн. 

        Відповідно до Програми особи, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС,  мають право на відшкодування вартості проїзду один раз на рік до 

будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або  

залізничним, або  водним транспортом. За 2021  рік відшкодовано вартість 24 

квитків  на суму 15 тис. 877 грн. 

          Ветерани війни, особи на яких поширюється чинність Законів України 

«Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту» та  «Про  

жертви  нацистських  переслідувань» відповідно да програми забезпечуються  

путівками на санаторно-курортне лікування. За 2021 рік з коштів бюджету  

Івано-Франківської міської територіальної громади закуплено 17 путівок на 

суму 153 тис.14 грн. 

 

 

 

 

 


