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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НА 

ОБЛАСНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО–ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Станом на 1 січня 2017 року чисельність наявного населення  

Івано–Франківської області становила 1382,4 тис. осіб, зокрема: міське 

населення – 604,5 тис. осіб, сільське – 777,9 тис. осіб. Із загальної чисельності 

населення: 653,7 тис. осіб – чоловіки, 727,7 тис. осіб – жінки. 

На території Івано–Франківської міської ради проживає 251,5 тис. осіб, у 

т.ч. в м. Івано–Франківську – 230,9 тис. осіб. 

Станом на 01.01.2017 року державну допомогу сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та 

тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 

отримували в області 115,4 тис. сімей, що на 3,2 тис. сімей (осіб) менше в 

порівнянні до 01.01.2016 року (рис. 1). Для надання допомог у 2016 році 

профінансовано 2299,40 млн. грн., що на 299,20 млн. грн. або 15,0 відс. більше 

порівняно з 2015 роком (рис. 2). 

Зокрема, допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» станом на 01.01.2017 року одержувало 69,4 осіб, що 

на 5,6 тис. осіб менше, ніж станом на 01.01.2016 року. На виплату державної 

допомоги профінансовано 1086,1 млн. гривень, що на 53,8 млн. грн. або 5,2 

відс. більше, у порівнянні з 2015 роком. 

За 2016 рік тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються 

від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або місце 
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проживання їх невідоме в області одержували 0,9 тис. осіб, на 0,9 тис. сімей 

(осіб) менше в порівнянні з попереднім роком. Для надання допомог у 2016 

році профінансовано 8,2 млн. грн., що на 6,0 млн. грн. або 42,3 відс. менше, 

порівняно з 2015 роком. 

 

Рис. 1 Сума виплачених державних допомог у 2016 році порівняно з 

2015 роком 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.12.2015 року № 1181 та 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 

24.12.2015 року № 911–VIII з 01.01.2016 року змінено призначення та виплату 

допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової допомоги на дітей батьки, 

яких ухиляються від сплати аліментів здійснюється за новими умовами, у 

зв’язку з чим зменшено кількість отримувачів зазначених допомог. 
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Рис. 2 Чисельність одержувачів державних допомог у 2016 році 

порівняно з 2015 роком 

Всього соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам» у 2016 році 

отримували 16121 особи з інвалідністю, з них – 5791 дітей – інвалідів.  

У порівнянні з 2015 роком кількість отримувачів соціальної допомоги зросла на 

549 осіб. Для виплати соціальної допомоги інвалідам профінансовано 286,1 

млн. гривень. 

Станом на 01.01.2017 року державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям отримують 25,9 тис. сімей, що на 2,6 тис. сімей або на 

11,2 відс. більше в порівнянні з 2015 роком. Впродовж 2016 року на виплату 

соціальної допомоги профінансовано 852,2 млн. грн, що на 190,6 млн. грн. або 

на 28,8 відс. більше, ніж у 2015 році. Середній розмір допомоги в області у 
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малозабезпечених багатодітних сім’ях у грудні 2016 року становив 3888,0 

гривень. 

У 2016 році 3116 осіб отримували щомісячну грошову допомогу на 

догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на загальну суму 

66,8 млн. гривень. Середньомісячний розмір допомоги у грудні 2016 року 

становив 1669,4 гривень. 

У 2016 році компенсацію отримували 1237 непрацюючих працездатних 

фізичних осіб, що на 91 особу більше, ніж у 2015 році, та 454 фізичні особи 

пенсійного віку, що на 122 особи більше в порівнянні з минулим роком. 

Для виплати компенсації у місцевих бюджетах 13 районів (міст) на 2017 

рік затверджено 3403,4 тис. гривень [1]. 

У 2016 році проведено 33 засідання робочої комісії з розгляду заяв 

громадян щодо надання одноразових грошових допомог при департаменті 

соціальної політики облдержадміністрації. За результатами, 2688 жителям 

області виділено кошти для одноразових матеріальних допомог на суму 2571,3 

тис. грн. з обласної комплексної Програми соціального захисту населення 

Івано–Франківської області у 2012–2016 роках [2]. 

Пріоритетним напрямком в роботі структурних підрозділів з питань 

соціального захисту населення залишається виконання програми житлових 

субсидій за спрощеним порядком. 

За результатами моніторингу станом на 30.12.2016 року в області 271,4 

тис. сімей отримували житлову субсидію, що на 98 тис. сімей більше, ніж у 

2015 році (173,1 тис. сімей), та становить 60,1 відс. від кількості 

домогосподарств (рис. 3). Кількість сімей, які вперше звернулися за субсидією 

за новим порядком становить 89,0 тисяч. 

Необхідно зазначити, що основний контингент отримувачів житлової 

субсидії становлять сім’ї з дітьми, багатодітні сім’ї, пенсіонери та сім’ї, до 

складу яких входять особи, що перебувають на обліку в центрі зайнятості, 

непрацюючі особи. 
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Рис. 3 Динаміка зростання кількості отримувачів житлових субсидій 

Станом на 01.01.2017 року сума нарахованих субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово–комунальних послуг, для придбання твердого палива 

та скрапленого газу становила 2227096,5 тис. гривень. 

Важливою проблемою є питання погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати. Впродовж 2016 року проведено 9 засідань обласної 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та  

72 засідання міських і районних комісій, на яких заслухано звіти усіх 

керівників підприємств–боржників, прийнято ряд додаткових заходів [1]. 

Станом на 01.02.2017 року за підсумками роботи, проведеної у 2016 році, 

область стала єдиною в Україні, в якій відсутні борги на економічно активних 

підприємствах. 
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