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ПАСПОРТ 
Програми фінансової  підтримки обласних громадських 

організацій інвалідів та ветеранів на 2016-2020 роки 
 
 
1. Ініціатор розроблення програми. Департамент соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації. 
 
2. Назва  нормативних документів про необхідність розроблення програми 
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та  
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
 
3. Розробник програми  Департамент соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації. 
 
4. Співрозробники програми  Департамент фінансів обласної державної   
адміністрації, обласні громадські організації інвалідів та ветеранів. 
 
5. Відповідальний виконавець програми  Департамент соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації. 
 
6. Учасники програми  Департамент соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації, обласні громадські організації інвалідів та ветеранів. 
 
7. Термін реалізації програми  2016-2020 роки. 
 
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми  
З обласного бюджету - 6 млн 750 тис. гривень. 
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Програма фінансової  підтримки обласних громадських організацій 
інвалідів та ветеранів на 2016-2020 роки 

                                 
Загальна характеристика 

 
Програма спрямована на забезпечення реалізації законів України «Про 

місцеві державні адміністрації», «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні», «Про статус та соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 
реабілітацію інвалідів в Україні», інших законодавчих документів що 
гарантують соціальні права мешканців області, передбачені Конституцією 
України. 

 
Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 
Одним з першочергових завдань держави та місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є розвиток системи 
соціального захисту населення, підвищення добробуту громадян.  

Ефективна соціальна політика щодо всебічного вирішення проблем 
інвалідів та ветеранів є можливою лише за умови комплексної взаємодії 
органів  влади та  громадських організацій інвалідів. 

Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
зазначено, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування повинні надавати допомогу і сприяти громадським 
організаціям у їх діяльності.   

Обласні громадські організації беруть активну участь у розв’язанні 
проблем ветеранів та інвалідів, пов’язаних із поліпшенням матеріально-
побутових умов, організацією культурного дозвілля, сприяють посиленню 
соціального захисту своїх членів, здійснюють підтримку їх громадської 
діяльності, тісно співпрацюють з органами влади та громадськими 
волонтерськими структурами.  

У своїй діяльності організації керуються Законом України «Про 
громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами.  

Програма спрямована на фінансову підтримку громадських 
організацій, які об’єднують ветеранів війни і праці, учасників та дітей війни, 
інвалідів, людей похилого віку, пенсіонерів, воїнів-інтернаціоналістів, 
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей. 

 
Мета Програми 

 
Метою програми є залучення громадських організацій до виконання 

завдань обласної державної адміністрації щодо розв’язання проблем 
ветеранів та інвалідів шляхом здійснення всебічного захисту їх прав, 
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сприяння в наданні їм та їх сім’ям матеріальної допомоги, а також залучення 
представників зазначених громадських організацій до роз’яснювальної 
роботи серед населення щодо реабілітації інвалідів, соціального захисту 
ветеранів.   

Програма передбачає надання фінансової підтримки обласним 
громадським організаціям ветеранів та інвалідів, які виконують суспільно 
значимі для області функції.  

 
Завдання Програми 

 
Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері 

соціального захисту населення та наданні фінансової підтримки обласним 
громадським організаціям, які працюють у напрямку всебічного захисту 
законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни та 
праці, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, 
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.  

Програма має реалізовуватися з додержанням принципів, що обсяг 

бюджетних коштів, які виділяються громадським організаціям, визначається 

з урахуванням: 
1) відповідності запланованих заходів цілям та пріоритетам 

державної політики у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів, а 
також очікуваним результатам; 

2) актуальності, соціальної спрямованості та інноваційності заходів 
для відповідної категорії громадян, а також чіткості, повноти і правильності 
обрання такої категорії; 

3) результатів діяльності громадської організації у минулому році та 
досвіду її роботи; 

4) раціональності та економності використання громадською 
організацією бюджетних коштів, зокрема обґрунтованості запропонованої 
вартості витрат, залучення небюджетного фінансування, відповідності 
запланованих витрат здійсненим заходам; 

5) інформації про напрями використання бюджетних коштів; 
6) наявності детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним 

напрямом використання бюджетних коштів і у разі надання фінансової 
підтримки у минулих роках - результатів аналізу ефективності їх 
використання; 

7) рівня кадрового, матеріально-технічного та методичного 
забезпечення, необхідного для здійснення заходів Програми. 

              
                                Заходи та реалізація Програми 
 
Громадськими організаціями інвалідів та ветеранів  бюджетні кошти 

спрямовуються на: 
1) організація та здійснення заходів органами управління громадської 

організації, визначених статутом (положенням) громадської організації, 
положень Конвенції про права інвалідів, заходів з нагоди Міжнародного дня 
інвалідів, Дня ветеранів, річниці Перемоги у Другій світовій війні, Дня 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
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Незалежності України, Дня партизанської слави, Міжнародного дня 
громадян похилого віку, Дня пам’яті жертв голодомору, річниці виводу 
військ з Афганістану, річниці аварії на ЧАЕС та інших; 

2) надання фінансової допомоги: 

- щомісячно членам сімей (мати та батьку), загиблих в Афганістані 

військовослужбовців при виконанні інтернаціонального обов’язку у розмірі 

250,0 грн на вирішення соціально-побутових питань.  

- одноразово  до річниці Перемоги у Другій світовій війні, Дня ветерана,  

Дня захисника України, Дня Матері, Дня Батька, роковин Чорнобильської 

катастрофи, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

Департамент соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації, як головний розпорядник коштів та відповідальний 

виконавець, здійснює виплату фінансової допомоги через обласний центр по 

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на підставі наданих списків. 

Списки отримувачів допомоги надає Чернігівське відділення 

Української спілки ветеранів Афганістану, Чернігівська обласна організація 

ветеранів України, Чернігівська обласна організація Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», Чернігівське 

обласне відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам 

Чорнобиля, Громадська організація «Єдина родина Чернігівщини». 
3) матеріальне заохочення (винагороди) працівників громадської 

організації, які забезпечують роботу такої організації; 
4)  оплату:  
- оренди приміщень; 
- комунальних послуг та енергоносіїв у межах середніх норм 

споживання; 
- послуг з поштового зв’язку та електрозв’язку; 
- послуг з придбання канцелярських виробів і витратних матеріалів, 

придбання та ремонт обладнання та інвентарю, встановлення, користування 
та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм 
бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадської організації, забезпечення 
доступу до електронної пошти та Інтернету; 

- періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних 
видань з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів та ветеранів, 
діяльності громадських організацій та бухгалтерського обліку. 

Використання коштів обласного бюджету на інші цілі забороняється. 
 

Фінансове забезпечення  Програми 
 

 Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів 
обласного бюджету, в межах видатків, затверджених рішенням про обласний 
бюджет на відповідний бюджетний період. 

Обсяги фінансових ресурсів для виконання заходів Програми можуть 

коригуватися в залежності від потреб та фінансових можливостей. 
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 Орієнтовний обсяг видатків з обласного бюджету необхідний для 
виконання Програми  6750,0 тис. гривень. 
 

Контроль за виконанням Програми 
 

Контроль за виконанням Програми та використанням бюджетних 
коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації. 

   Відповідальний виконавець до 1 лютого щороку готує та подає до 
обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан 
виконання Програми.  

 
 

Директор Департаменту  
соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації                     О.В.Русін 
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Додаток 1  
до Програми фінансової 
підтримки обласних 
громадських організацій 
інвалідів та ветеранів на 
2016-2020 роки 

 
   

Обсяг коштів обласного бюджету, необхідний для реалізації Програми 
фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та 

ветеранів на 2016-2020 роки 
 
 

Обсяг коштів, що 
пропонуються 

залучити на 
виконання 
Програми 

Всього 

в тому числі по роках: 
тис. грн.  

2016 2017 2018 2019 
 

2020 
 

Обсяг ресурсів,  
в тому числі: 

6750,0 950,0 1000,0 1500,0 1600,0 1700,0 

обласний бюджет 6750,0 950,0 1000,0 1500,0 1600,0 1700,0 

 
 
 
 
 
 
 

 
Директор Департаменту  
соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації                     О.В. Русін 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2  
Програми фінансової  
підтримки обласних 
громадських організацій 
інвалідів та ветеранів на 
2016-2020 роки 

Напрями діяльності  
та заходи Програми фінансової підтримки  обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів на 

2016-2020 роки 

№ 
з/п 

Назва напряму діяльності та 
заходів Програми (пріоритетні 

завдання) 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці 
 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(вартість)  
тис. грн,  

у тому числі 

 
Очікуваний 
результат 

1 2 4 5 6  9 

1 Надання матеріальної допомога 
членам сімей, загиблих в 

Афганістані, батькам, діти яких 
приймали участь у 

антитерористичній операції, 
інвалідам, учасникам ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, ветеранам 

Постійно 
2016-2020 

роки 

Департамент 
соціального захисту 
населення обласної 

державної 
адміністрації 

  

Обласний 
бюджет 

2016 – 300,0 
2017 – 381,5 
2018 – 550,0 

  2019 – 600,0 
2020 –  650,0 

Отримають 
матеріальну 

допомогу 1460 
осіб 

2 Забезпечення статутної діяльності 
громадських організацій 

Постійно 
2016-2020 

роки 

Департамент 
соціального захисту 
населення обласної 

державної 
адміністрації 

  

Обласний 
бюджет 

2016 – 650,0 
2017 – 618,5 
2018 – 950,0 

  2019 – 1000,0 
  2020 – 1050,0 

 

Залучення 
громадських 

організацій до 
розв’язання 

проблем  
інвалідів та 
ветеранів 

 
Директор Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації                                                                                                                   О.В.Русін



 


