
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

змін до проєкту рішення 38 сесії VII скликання від 16.04.2020р. «Про внесення змін до Міської комплексної 

програми «Турбота» на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням одинадцятої cесії VIІ  скликання  від  22.12.2016 р. 

№ 494 «Про затвердження нової редакції Міської комплексної програми «Турбота» на 2017-2021 роки» (із змінами,  

внесеними рішенням 12 сесії міської ради VII скликання від 23.02.2017 р. № 571; 16 сесії міської ради VII скликання 

від 31.08.2017 р. № 793; 18 сесії міської ради VII скликання від 30.11.2017 р.  № 886; 19 сесії VІІ скликання від 

21.12.2017 р. № 929; 22 сесії VІІ скликання від 24.05.2018 р. № 1064; 24 сесії VІІ скликання від 30.08.2018 р. № 1169; 

27 сесії VІІ скликання від 20.12.2018 р. № 1324; 37 сесії VІІ скликання від 27.02.2020 р. № 1762)» 
     

Чинна редакція Редакція зі змінами, що пропонується внести 

№ 

п/п 

Перелік заходів  програми Загальний обсяг витрат на виконання 

заходу 

1. Загальна характеристика Міської комплексної  

програми 

«Турбота»  на 2017 - 2021 роки 

7.1 

Етапи виконання Програми:  

2017 рік 

2018 рік 

2019 рік 

2020 рік 

2021 рік 

 

                3 651 тис. грн. 

                8 850 тис. грн. 

              11 780 тис. грн. 

              12 832 тис. грн. 

              14 496,60 тис. грн. 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,  

у тому числі: 

              51 609,6 тис. грн. 

9.1 коштів міського бюджету               51 609,6 тис. грн. 

 

 

 

 

                      

5. Перелік заходів та напрямів діяльності Програми  
Соціальний захист інвалідів, пенсіонерів, 

ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян 

№ 

п/п 

Перелік заходів  програми Загальний обсяг витрат на 

виконання заходу 

1.  Загальна характеристика Міської комплексної 

програми 

«Турбота»  на 2017 - 2021 роки 

7.1 

Етапи виконання Програми:  

2017 рік 

2018 рік 

2019 рік 

2020 рік 

2021 рік 

 

                3 651 тис. грн. 

                8 850 тис. грн. 

              11 780 тис. грн. 

              13 364 тис. грн. 

     14 596,60 тис. грн. 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,  

у тому числі: 

              52 241,6 тис. грн. 

9.1 коштів міського бюджету               541,6 тис. грн. 

 

 

 

                         

 

5. Перелік заходів та напрямів діяльності Програми  
Соціальний захист інвалідів, пенсіонерів, 

ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян 



2. Компенсаційні 

виплати на пільговий 

проїзд автомобільним 

транспортом окремим 

категоріям громадян 

12 294,4 тис. грн. 

5. Надавати фінансову 

підтримку раді 

ветеранів міста, 

неприбутковим 

громадським 

організаціям, а саме 

для участі у виконанні 

програми «Турбота» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3010 тис. грн. 

 

2. Компенсаційні 

виплати на пільговий 

проїзд автомобільним 

транспортом окремим 

категоріям громадян 

12 626,4 тис. грн. 

5. Надавати фінансову 

підтримку раді 

ветеранів міста, 

Житомирським 

обласним 

організацям 

Українського 

товариства глухих та  

Українського 

товариства сліпих, а  

також 

неприбутковим 

громадським 

організаціям, а 

саме:«Коростенське 

об’єднання інвалідів 

«Сила духу», 

«Коростенська 

міська (районна) 

спілка ветеранів 

афганської війни і 

воїнів-

інтернаціоналістів», 

«Коростенське 

міське товариство  

осіб з інвалідністю», 

«Союз ветеранів 

ліквідації 

Чорнобильської 

катастофи» - 

діяльність яких має 

соціальну 

3010 тис. грн. 

 



 

 

7. Надавати фінансову 

підтримку інвалідам 

по зору  

1 та 2 груп на оплату 

за житлово-

комунальні послуги 
 

 4296 тис. грн. 

11. Надавати фінансову 

підтримку 

Коростенській міській 

організації 

«Товариства 

Червоного Хреста 

України» для 

функціонування та 

діяльності 

патронажної служби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

448 тис. грн. 

Відсутній 

 

 

 

спрямованість 

7. Надавати пільги 

інвалідам по зору  

1, 2 груп  та членам 

сімей загиблих 

учасників АТО/ООС у 

розмірі 50-ти відсотків 

на оплату за житлово-

комунальні послуги 

 4676 тис. грн. 

11. Надавати фінансову 

підтримку 

Коростенській міській 

організації 

«Товариство 

Червоного Хреста 

України» для 

функціонування та 

діяльності 

патронажної служби, а 

також Жіночій раді, 

громадським 

організаціям «Вітер 

Надії і Любові», 

«Учасники АТО 

Коростенщини»,Об’єд

нання ветеранів АТО 

«Гуртом легше», 

«Об’єднання 

вимушених 

переселенців Донбасу 

«Добротвор», 

448 тис. грн. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна підтримка інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції (далі – АТО/ООС) та членів їх сімей, родин 

загиблих  учасників   бойових дій,  учасників АТО/ООС,  які  

проживають  у  м. Коростені 
14. Надавати фінансову 

підтримку на оплату 

житлово-комунальних 

послуг членам сімей 

загиблих учасників 

АТО/ООС 

 

380 тис. грн. 

 

«Промінь любові» 
12. Придбання приладів 

прийому FM-сигналу 

для інвалідів по зору 

1,2 групи, для осіб, які 

перебувають на обліку 

в КУ ТЦСО та 

одиноких осіб віком 

70 і старше років 

дохід, яких не 

перевищує державну 

соціальну податкову 

пільгу на відповідний 

рік 

300 тис. грн. 

Соціальна підтримка інвалідів війни, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції (далі – АТО/ООС) та 

членів їх сімей, родин загиблих учасників бойових дій, учасників 

АТО/ООС, які проживають у м. Коростені 

 Виключено 

 

 

 

 

Начальник  управління праці                                                                   Ігор ЄСІН 


