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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ 

49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26 тел./факс (0562) 68-42-46, 370-16-60 

14.03.2019 № 01/48-01-01 
На№ 190/0/31-19 від 15.02.2019 

В.о. директора департаменту 
економічного розвитку 
Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації 

ПСАРЬОВУ О.С. 

На лист департаменту економічного розвитку № 190/0/31-19 від 

15.02.2019р. про надання інформації щодо інформування про фінансово-

господарську діяльність за 2018 рік, 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-885/0/3-16 від 

20.12.2016р. 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)). 

Згідно з розпорядженням голови Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації від 30.11.2018р. №Р-759/03-18 Дніпропетровський 

обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат припиняє 

свою діяльність і ліквідується. 

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 2018 рік з державного та обласного 

бюджетів було профінансовано: 

- КПК 1513400 «Щомісячна допомога, членам сімей загиблих в зоні 

проведення АТО» та КПК 0813242 «Щомісячна допомога, членам 

сімей загиблих правоохоронців» 338 чол. - 636976,00 грн. 

- КПК 1513400 «Інші випадки соціального захисту». Щомісячна довічна 

стипендія особам, яким виповнилося 100 і більше років - 65 чол. 

- 108785,00 грн. 

- КПК 1513090 «Витрати на поховання учасників бойових дій» -

46 чол. - 58929,00 грн. 

- КПК 2501230 «Щомісячна грошова допомога, у зв'язку з обмеженням 

споживанням продуктів харчування місцевого виробництва та 

компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування, 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» -

6899 чол. - 1731483,50 грн. * 

- КПК 2507030 «Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів» - 112 чол. 

- 44837 грн. 

- КПК 1513282 «Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, 

техобслуговування автотранспорту та на транспортне обслуговування» 

-452 чол. - 86545, 99 грн. 

Підготовлено 513 платіжних доручень по соціальних виплатах. 

Запобігнуто переплат за 2018 рік на суму 5266306,85 грн. (з них 

4916686,85грн. по паперових справах, 303420,00грн.по електронних справах, 

46200,00грн. по списках ПФУ) та недоплат на суму 134755,00 грн. 

Надано відповідей на запити СБУ, МВС, військових частин та 

У С З Н - 195. 

Оброблено 1598 запитів СБУ, МВС та ін., 132079 особових справ та 

списків одержувачів, супроводжується та підтримується в актуальному стані 

база пільговиків області - близько 700 000 осіб, база одержувачів соціальних 



допомог та компенсаційних виплат - близько 300 000 осіб, база тимчасово 

переміщених осіб - близько 75 000, учасників АТО - близько 24 000 осіб, 

членів сімей загиблих - 1381 особа. 

Голова ліквідаційної комісії Г м / І.Ю. АФАНАСЬЄВА 


