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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35 

E-mail: roda@rv.gov.ua, www.rv.gov.ua КодЄДРПОУ 13986712

На №_______від Рівненська обласна 
рада

Надаємо інформацію про хід виконання у 2020 році завдань і 
заходів Обласної програми матеріальної підтримки найбільш незахищених 
верств населення на 2018 - 2022 роки, схваленої розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 17.11.2017 № 671 та затвердженої рішенням 
Рівненської обласної ради від 01.12. 2017 № 750.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
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ІНФ ОРМ АЦІЯ
про хід виконання у 2020 році завдань і заходів Обласної програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств
населення на 2018 - 2022 роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.11.2017 № 671, із змінами, та
затвердж еної ріш енням Рівненської обласної ради від 01.12.2017 №  750, із змінами.__________________ __________ ____________

№
пункту

Зміст завдання Термін
виконання

Інформація про хід виконання Висновки 
(виконано, 

у стадії 
виконання, 

не
виконано)

Пропозиції 
(зняти 3 
контролю, 
продовжити 
контроль)

1. Продовжити встановлену з 1 
серпня 2001 року виплату допомоги 
Г ероям Соціалістичної праці, 
кавалерам орденів Слави та 
Трудової Слави у розмірі 100 
гривень щомісячно.

2018-2022 Допомогу отримали 9 осіб (Герої Соціалістичної праці, 
повні кавалери орденів Слави та Трудової Слави) у 
розмірі 100 гривень щомісячно на суму 10979,31 
гривень (з урахуванням поштового збору 179,73 
гривень).

у стадії 
виконання

продовжити
контроль

2. Продовжити встановлену з 1 
серпня 2001 року виплату грошової 
допомоги громадянам, яким 
виповнилось 100 і більше років у 
розмірі 100 гривень щомісячно.

2018-2022 Допомогу отримали 27 осіб, яким виповнилось 100 і 
більше років у розмірі 100 гривень щомісячно на суму
32974.02 гривень (з урахуванням поштового збору
574.02 гривні).

у стадії 
виконання

продовжити
контроль

о 2) - Продовжити встановлену з 1 
серпня 2001 року виплату грошової 
допомоги особам, яким 
виповнилось від 90 до 100 років у 
розмірі 100 гривень один раз на рік.

2018-2022 Допомогу отримали 4173 особи, яким виповнилось від 
90 до 100 років у розмірі 100 гривень один раз на рік на 
суму 423972,15 гривень ( з урахуванням поштового 
збору 6672,15 гривні).

у стадії 
виконання

продовжити
контроль

4. Надавати членам сімей 
репресованих, які були 
реабілітовані згідно з чинним 
законодавством, грошову допомогу 
в розмірі 200 гривень один раз на 
рік.

2018-2022 Допомогу отримали 877 членів сімей репресованих 
осіб, які були реабілітовані згідно з чинним 
законодавством у розмірі 200 гривень щомісячно на 
суму 177822,84 гривень (з урахуванням поштового 
збору 2422,84 гривні).

у стадії 
виконання

продовжити
контроль



Забезпечити функціонування На утримання закладу у 2020 році використано кошти в у стадії продовжити
11. комунального закладу 2020-2022 сумі 350000,00 гривень. Надано інформаційних виконання контроль

«Ветеранський простір» послуг 228 особам.

Н аступна інформація про хід виконання завдань і заходів Обласної програми матеріальної підтримки незахищених
верств населення на 2018 - 2022 роки буде подана у лютому 2022 року.
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кавалерам орденів Слави та 
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гривень щомісячно.
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2. Продовжити встановлену з 1 
серпня 2001 року виплату грошової 
допомоги громадянам, яким 
виповнилось 100 і більше років у 
розмірі 100 гривень щомісячно.

2018-2022 Допомогу отримали 27 осіб, яким виповнилось 100 і 
більше років у розмірі 100 гривень щомісячно на суму
32974.02 гривень (з урахуванням поштового збору
574.02 гривні).

у стадії 
виконання

продовжити
контроль

о3. Продовжити встановлену з 1 
серпня 2001 року виплату грошової 
допомоги особам, яким 
виповнилось від 90 до 100 років у 
розмірі 100 гривень один раз на рік.

2018-2022 Допомогу отримали 4173 особи, яким виповнилось від 
90 до 100 років у розмірі 100 гривень один раз на рік на 
суму 423972,15 гривень ( з урахуванням поштового 
збору 6672,15 гривні).
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продовжити
контроль

4. Надавати членам сімей 
репресованих, які були 
реабілітовані згідно з чинним 
законодавством, грошову допомогу 
в розмірі 200 гривень один раз на 
рік.

2018-2022 Допомогу отримали 877 членів сімей репресованих 
осіб, які були реабілітовані згідно з чинним 
законодавством у розмірі 200 гривень щомісячно на 
суму 177822,84 гривень (з урахуванням поштового 
збору 2422,84 гривні).

у стадії 
виконання

продовжити
контроль



Забезпечити функціонування На утримання закладу у 2020 році використано кошти в у стадії продовжити
11. комунального закладу 2020-2022 сумі 350000,00 гривень. Надано інформаційних виконання контроль

«Ветеранський простір» послуг 228 особам.

Наступна інформація про хід виконання завдань і заходів Обласної програми матеріальної підтримки незахищених 
верств населення на 2018 - 2022 роки буде подана у лютому 2022 року.


