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На виконання доручення голови Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації "Про забезпечення прозорості діяльності суб'єктів 
господарювання, що належать до сфери управління облдержадміністрації" 
від 09.04.2015 року Дніпропетровський обласний центр по нарахуванню та 
здійсненню соціальних виплат (Центр) повідомляє, що згідно Положення про 
Дніпропетровський обласний центр по нарахуванню та здійсненню 
соціальних виплат, яке затверджене розпорядженням голови 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації № Р-515/0/3-14 від 
18.19.2014р. Центр є державною установою, не являється суб'єктом 
господарювання та є неприбутковою організацією (рішення 326 від 
10.07.2008р. про внесення до Реєстру неприбуткових організацій (установ)). 

Головними завданнями Центру є: 
підготовка документів на виплату всіх видів соціальної допомоги, 

житлових субсидій у готівковій формі на придбання твердого і рідкого 
пічного палива та скрапленого газу, компенсаційних виплат інвалідам, 
виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
інших грошових виплат (далі - соціальна допомога, інші грошові виплати); 
- здійснення контролю за правильністю призначення, перерахунку, 
нарахування і виплати всіх видів соціальної допомоги, інших грошових 
виплат; 
- державний нагляд за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 
пенсій органами Пенсійного фонду; 
- упровадження в органах праці та соціального захисту населення 
уніфікованих комп'ютерних технологій, підтримка функціонування їх 
апаратно-програмних засобів у складі єдиної відомчої інформаційної 
системи, єдиного інформаційного і телекомунікаційного середовища з питань 
надання всіх видів соціальної допомоги, інших грошових виплат, організація 
збору, опрацювання, систематизації інформації про пільгові категорії 
громадян, підтримка та зберігання електронної інформації в актуальному 
стані; 
- здійснення моніторингу даних єдиної відомчої інформаційної системи з 
метою відстеження фінансових операцій щодо соціальних виплат; аналіз та 
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оцінка тенденцій у співвідношеннях показників виплат соціальної допомоги 
та факторами соціального рівня життя, а також розробка та впровадження 
соціально спрямованих рекомендацій стосовно функціонування цієї системи 
та її супроводу. 

Кількість осіб, яких обслуговує Дніпропетровський обласний центр по 
нарахуванню та здійсненню соціальних виплат становить: 

- одержувачі державних допомог сім'ям з дітьми - 120569; 
- особи пільгових категорій - 747014; 
- ветерани війни — 76279; 
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 7680; 
- переміщені особи - 75797. 

Відповідно до Законів України: "Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви 
нацистських переслідувань", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про 
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб", "Про місцеві державні 
адміністрації", "Про поховання та похоронну справу", Указу Президента 
України "Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне 
звання України "Мати-героїня" за III квартал 2016 року з державного та 
обласного бюджетів було профінансовано державних допомог: 

- компесація за пільгове забезпечення продуктами харчування -
громадянам, що належать до 1 та 2 категорії постраждалих від 
Чорнобильської катастрофи - 16664294,87 грн.; 

- щомісячна стипендія особам, яким виповнилося 100 і більше років -
1036590,98 грн.; 

- одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання 
України "Мати-героїня" - 414798,68грн.; 

- щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам 
нацистських переслідувань - 60570145,64 грн.; 

- компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів 
та на транспортне обслуговування - 736244,89 грн.; 

- компенсація замість санаторно-курортної путівки та вартості 
самостійного санаторно-курортного лікування - 138016,39 грн.; 

- допомога на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни -
755577,24 грн. 
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