
Основні дані: 

Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також полин Героїв Небесної Сої піна 2020-2025 роки
(назва Програми)

№ 20 від 22 грудня 2020 року
(номер та дата рішення про прийняття Програми)
№ 053 від 18.02. 2021 р о к у , розпорядження ЛОДА № 342/0/5-21 від 30.04.2021
( номер та дата рішення про внесення останніх змін до Програми)
40 782 100,00
- заі шановане фінансування з обласного бюджету, грн;

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
- розпорядник коштів (виконавець Програми);

Покращення матеріальног о стану учасників АТО (ООС) та їх родин, а також родин загиблих військовослужбовців га Героїв Небесної Сотні.

Звіт і і {одо виконання обласної (бюджетної) цільової програми
за І півріччя 2021 року

- мста Програми
тис. гри

1. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)______________________________________

№
з/н Назва, зміст завдання, заходу КЕКВ
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* К ороткий опис досягнутих 
результатів

Вказати напрями розподілу 
зекономлених кош тів за результатами 

процедур державних закупівель

Пояснення щодо 
невиконання заходів 

(заповнюється за 
підсумками року)

/ 2 .і ■4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Надашія та виплата одноразової адресної допомоги 
родинам, родичі яких загинули під час проведення 

антитерористичної операції (операції об'єднаних сил.)

2730
Обласний
бюджет 500,00 300,00 300,00

3
надано допомогу 3 одержувачам, розмір 

допомоги на родину 100000 грн.Інші
джерела*

2

Надання та виплата одноразової адресної грошової 
допомога демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО 
(ООС) і звільненим особам, безпосереднім учасникам А ГО 

(ООС), які захищали суверенітет та територіальну 
цілісність України

2730
Обласній
бюджет 2 118,00 699,00 660,00 0,00

220
надано допомогу 220 одержувачу,розмір 

одноразової допомоги становить 3000 
ірн.

Інші
джерела*

3

Призначення і виплата соціальних вішлат дітям, 
пасинкам, падчеркам військовослужбовців, добровольців, 

волонтерів, які загинули під час участі в 
антитерористичній операції' (операції об'єднаних сил) або 

померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
отриманих в зоні АТО (ООС), та Героїв Небесної Сотні

2730
Обласний
бюджет 6 900,00 3 603,97 3 579,00 0,00

240

надана щомісячна допомога 240 
одержувачам,середній розмір 

щомісячної допомоги на дитину 2500 
грн.

Інші
джерела*

4

Відшкодування в т р а т  родинам Героїв Небесної Сотні, 
пов’язаних із наданням пільг на житлово-комунальні 
послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги 

зв'язку

2620
Обласний
бюджет 384,10 79,97 79,97 0,00

20 відшкодовано виграти 20 родинам
Інші
джерел г.*



/ 2 4 5 6 7 9 10 11 12

5

Надання і виплата одноразової грошової допомоги на'за 
встановлення пам’ятних знаків на могилах 

загиблих/померлих учасників АТО (ООС) та Героїв 
Небесної Сотні

2730
Обласний
бюджет 4 950,00 2 350,00 2 100,00 0,00

42
надано допомог)' 42 родинам, розмір 

одноразової допомоги становить 50000 
гри.

Інші
джерела*

6

Надання адресної допомоги на реабілітацію або санаторно- 
курортне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни 

І,П,Щ груп з числа осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції (операції Об'єднаних Сил) та 

Революції' Гідності

2730
Обласний

бюджет 7 320,00 3 799,10 3 768,10 0,00

325
надано допомог)' на реабілітацію 325 

одержувачам, середній розмір допомоги 
становить 11594,15 гри.

Інші
джерела*

7

Компенсація вартості наданих послуг з організації' 
сімейного відпочинку поранених учасників А ГО (ООС) (у 
тому числі поранених бійців-добровольців АТО) та членів 

їх сімей, батьків, дружин і дітей загиблих та померлих 
учасників АТО (ООС), Героїв Небесної Сотні

2620
Обласний

бюджет 1 926,00 139,45 139,45 0,00

93
відшкодована компенсація 93 

одержуачам, середній розмір компенсації 
становить 1500 ірн.

Інші
джерела*

8
Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним 

особам учасникам АТО (ООС) на вирішення матеріально 
побутових проблем

2730
Обласний

бюджет 1 128,00 1 027,00 1 016,00 0,00

127
надано допомог)' 127одержувачам, 

рзмір одноразової допомоги становить 
8000 ірн.

Інші
джерела*

9
Придбання житла для учасників АТО (ООС) та родин 

Героїв Небесної Сотні па умовах співфінансування

3220
Обласний

бюджет 13 740,00 540,68 540,68 0,00
3

кошти перераховано па придбання 3 
квартирМісцеві

бюджети

10
Доплата до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної 

Сотні

2730
Обласний

бюджет 200,00 120,00 116,90 0,00
11

надана доплата до пенсії 11 одержувачам 
за січень- червень, середній розмір 

щомісячної доплати становить 1771 гри.Інші
джерела*

11
Психологічна підтримка та подолання наслідків 

травмуючих подій учасників АТО (ООС)

2240
Обласний

бюджет 1 000,00 0,00

Інші
джерела*

12
Інформування учасників А ГО (ООС) та членів їх родин про 

соціальноважливі зміни, події та заходи

2240 Обласний 72,00
Інші
джерела*

13
Надання одноразової адресної грошової допомога бійцям- 

добровольцям АТО з нагоди Дня українського 
добровольця

2730
Обласний

бюджет 544,00 380,00 354,00 0,00
177 надано допомоіу 177 бійцям- 

добровольцям АТОІнші
джерела*

Усього 40 782,10 13 039,17 12 654,10

у т. ч.

обласний бюджет 40 782,10:- 13 039,17 12 654,10 0,00

інші джерела
. . .  . .

0,00 0,00 0,00

' Безпосередній отримувач коштів (суб'єкт, з як-іш укладено угоди на закупівлю або виконання робіт)

Заступник директора департаменту 
Т.в.о. начальника У * '  £ Х \  • ,

< Ґ <Г

Роман АНДРЕС  

Інна ТУРЧИН



Основні дані: 
Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021 -  2025 роки
(назва Програми)

№_ 020 від 22.12.2020 року
(номер та дата рішення про прийняття Програми)
№ 054 від 18.02.2021 року,рознорядження ЛОДА № 316/0/5-21 від 23.04.2021
( номер та дата рішення про внесення останніх змін до Програми)

62 300 700,00
- заплановане фінансування з обласного бюджету, грн;

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
- розпорядник коштів (виконавець Програми);

Сприяння вирішенню матеріально-нобутовнх, медичних проблем соціально незахищених верств населення області

Звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми
за І півріччя 2021 року

- мета Програші.

тис. грн
1. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами) _____________________

№
ї/11 Пінна, зміст завдання, заходу КЕКВ Фінансові

джерела

Передбачене 
фінансування 

на 2021 рік

Профінансован 
о за 1 півріччя 

2021 року

Касові 
видатки за І 

півріччя 2021 
року

Ек
он

ом
ія

 
ко

ш
ті

в 
за

 
ра

ху
но

к 
пр

оц
ед

ур
 

де
рж

ав
ни

х 
за

ку
пі

ве
ль

К
ре

ди
то

рс
ьк

а
за

бо
рг

ов
ан

іс
ть

К
он

тр
аг

ен
т*

* Короткий опис досягнутих результатів

Вказати напрями розподілу 
зекономлених коштів за результатами 

процедур державних закупівель

Пояснения щодо 
невиконання заходів 

(заповнюється за 
підсумками року)

/ 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
2240 Обласний 203,00 14,10 14,10 0,00

Виплата адресної грошової допомоги ветеранам 
Української Нове ганської Армії, вдовам (вдівцям) 
політв’язнів і вдовам (вдівцям) ветеранів Української 
Повстанської Армії та реабілітованим громадянам за 
статтями 1-2, 1-3 Закону України "Про реабілітацію 
жер гв репресій комуністичного тоталітарного режиму 
1917-1991 років"

2730 бюджет' 25 172,20 1 725,20 1 711,60 0,00

1

Інші
джерела*

0,00
754

надано допомогу 754 ветеранам 
УПА,розмір одноразової допомоги 

становить 2270 ірн.

2
Відшкодування витрат на поховання учасників 2730

Обласний
бюджет 45,40 17,20 17,20 0,00

8
відшкодовано витрати на поховання 8

Інші 0,00

3 Виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітних 2210
Обласний
бюджет 198,00 0,00

сімей та дитини з багатодітної сім'ї Інші 0,00

Дофінансування на конкурсних засадах їх мікронроектів 
громадських та благодійних організацій, які 
фінансуються з різних джерел, щодо покращення якості 
життя соціально незахищених верств населення області

2282 Обласний 
. оіо тил; і

800,00 0,00

4
Інші
джерела*

0,00

Надання фінансової підтримки статутної діяльності 2610
Обласний 
. бюджет 500,00 0,00

5
громадським організаціям інвалідів, ветеранів, 
політичних в’язнів і репресованих, культурно- 
просвітницьким організаціям, які виконують соціальні 
функції та мають статус обласних

Інші
джерела*

0,00



і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6
Надання одноразової адресної допомоги 
малозабезпеченим громадянам області за їхніми 
зверненнями до голови обласної державної адміністрації

2730 Обласний
бюджет 1 700,00 1 100,00 1 095,50 0.00

332
надано одноразову допомогу 332 

одержувачам, середній розмір 
допомоги становить 3299,7 грн.

Інші
джерела* 0,00

7

Надання одноразової адресної допомоги 
малозабезпеченим громадянам області за їхніми 
зверненнями до голови обласної ради та депутатів 
обласної ради

2240 Обласний
оюджет

437,30 25,20 23,60 0,00

2 605

Надано одноразову допомогу 2605 
малозабезпеченим громадянам області, 

середній розмір допомоги становить 
2986,79 ірн.2730 18 862,70 8 290,10 7 780,60 0,00

Інші
джерела*

0,00

8
Забезпечення надання соціальних послуг окремим 
соціально вразливим категоріям

2240 Обласний
бюджет

600,00 0,00

Інші
джерела*

0,00

9

Забезпечення осіб з інвалідністю по зору технічними 
засобами медичної групи з мовним виводом 
(глюкометри, тонометри,термометри) та очними 
протезами

2210 Обласні їй 
бюджет

119,00 0,00

2730 Обласний
бюджет

30,00

Інші
джерела*

0,00

10
Надання одноразової адресної допомоги потерпілим 
внаслідок надзвичайних ситуацій

2730 Обласний
010,1,1,VI

200,00 200,00 200,00 0,00

2

Виплачена адресна допомога 2 
родинам померлих медичних 

працівників, залучених до запобігання 
та ліквідації гострої респіраторної 
хвороби КОУГО -19, спричиненої 

коронавірусом 8.'Ш 8-Со\'-2

ІНШІ
джерела*

0,00

11 Заходи соціального спрямування

2282 Обласний
бюджет

0,00 0,00

3

проведено 3 заходи: "Українському 
Добровольцю", "День памяті трагедії на 

Чорнобільській АЕС",заходи по 
напрямку "Львівщина соціальна".

2210 262,20 126,20 126,20 0,00
2240 187,80 33,40 33,40 0,00

Інші
джерела*

0,00

12
Надання одноразової адресної допомоги сім'ям загиблих 
на Грпбоїінцькому смптєзвалиіці

2730
Обласний
бюджет 100,00 100,00 100,00 0,00

4
виплачена одноразова адресна 

допомога 4 родинам , розмір допомоги 
становить 25000 грн.Інші 0,00

13
Надання фінансової підтримки для створення соціальних 
підприємств на конкурснії! основі

2610
Обласний
бюджет 1 300,00 0,00

Інші
джерела*

0,00

14
Надання одноразової адресної допомоги на придбання 
навчального приладдя дітям із багатодітних сімей

2620
Обласний
бюджет 1 583,10 0,00

Інші
джерела*

1



1 2 3 4 5 б 7 S 9 10 11 12

Придбання житла для осіб, постраждалнх внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (віднесених до категорії 1) 
на умовах співфінансуваїшя

3220
Обласний
бюджет 1 000,00 0,00

Інші
джерела*

16 Заходи із впровадження е-квитка (електронної соціальної 2240
Обласний
бюджет 6 000,00 1,53 1,53 0,00 оплачено за оренду сервера по 

створенню реєстру осіб пільгових 
категорій

картки мешканця Львівщини) Інші
джерела*

17
2610

Обласний
бюджет 1 500,00 0,00

Компенсація пільгового проїзду окремих категорій 
громадян автомобільним транспортом

Інші
джерела*

18
Компенсація пільгового проїзду окремих категорій

2610
Обласний
бюджет 1 500,00 0,00

громадян залізничним транспортом Інші
джерела* 0,00

Усього 62 300,70 11 632,93 11 103,73 0,00 '

______  ______________  V  г. ч. .

обласний бюджет 62 300,70 11 632,93 11 103,73 0,00

інші джерела 0,00 0,00 0,00 0,00

"Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)
** Безпосередній отримувач коштів (суб’єкт, з яким укладено угоди на закупівлю або виконання робіт)

Заступник директора департаменту 

Г.к.о. начальника

^  д. а ь

V '

Роман АНДРЕС 

Інна ТУРЧИН

з


