Відповідальний виконавець:
департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

Метою Програми є вирішення невідкладних питань організаційного,
матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, координація дій
органів виконавчої влади, громадських організацій, благодійних фондів,
діяльність яких має соціальну спрямованість.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься
за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

В області проживає 20,8 тис. осіб, які мають статус ветерана війни, та осіб, на
яких поширюється чинність Закону України ”Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”, серед них 1,2 тис. інвалідів війни,
8,1 тис. осіб, які безпосередньо брали участь у бойових діях під час Другої
світової війни, антитерористичній операції на сході України.
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Важливим напрямом соціальної політики
держави залишається підтримка осіб з
обмеженими фізичними можливостями, яких
на сьогодні налічується близько 60,9 тис. осіб.

Однією із найбільш вразливих верств населення є
особи, які відбували покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк, та бездомні
громадяни. Щороку з місць позбавлення волі до області
прибуває близько 1,3 тис. осіб. Частина з них не має
житла, роботи, отже, стає бездомними особами.
Протягом 2010-2015 років соціальними службами
області виявлено 7,2 тис. осіб, які не мають
зареєстрованого місця проживання.
Постійної уваги з боку органів влади
потребують громадяни, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, яких
у Миколаївській області налічується 6,8 тис.
осіб.

До структури територіальних центрів входить 103 відділення, з них 28 відділень
соціальної допомоги вдома, 20 відділень стаціонарного догляду для постійного або
тимчасового проживання, 27 відділень денного перебування, 26 відділень з
надання адресної грошової та натуральної допомоги, 1 відділення оздоровчореабілітаційних послуг, 1 відділення паліативного догляду послуги.

Для одиноких осіб, які втратили здатність до самообслуговування, в області
функціонують 2 пансіонати геріатричного профілю: Миколаївський геріатричний
пансіонат та Вознесенський пансіонат. На сьогодні у цих закладах проживає 246 осіб
похилого віку. Також в області функціонують 7 будинків–інтернатів психоневрологічного
профілю та 1 будинок–інтернат для дітей–інвалідів. Будинки–інтернати є об’єктами
обласної комунальної власності і утримуються за рахунок обласного бюджету.
Для вирішення нагальних потреб бездомних громадян та осіб, які звільняються з місць
позбавлення волі, в області функціонує обласний Центр обліку бездомних громадян та
Миколаївський міський Центр реінтеграції бездомних громадян, в яких створено умови
для тимчасового перебування зазначеної категорії громадян, проводиться робота щодо їх
ресоціалізації.

