
5. Соціальний захист населення 

 

На виконання державних соціальних програм, на підставі чинного законодавства, 

структурними підрозділами  управління соціального захисту населення протягом  2017 

року виконана наступна робота: 

Контингент пільгової категорії громадян станом на 01.01.2018 року становить 14872 

особи, з них: 

• ветерани органів внутрішніх справ та військової служби – 117 осіб; 

• ветерани праці –1946 особи; 

• ветерани війни – 1323 осіб; 

• реабілітовані громадяни відповідно до Закону України „Про реабілітацію жертв 

політичних репресій в Україні” –2 особи; 

• учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 238 особи (крім пільговиків, які 

мають статус інвалідів війни); 

• особи, які мають пільги за соціальною та професійною ознакою  відповідно до 

діючих Законів України „Про освіту” абз.1 част. 4 ст. 57, Основи законодавства  

України про охорону здоров’я п „ї” част.1, Основи законодавства України про 

культуру част. П ст. 29, „Про соціальний та правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей”, – 227 особи; 

• діти війни – 3692 особи; 

• жертви нацистських переслідувань –3 особи; 

• інвалідів від загального захворювання  – 1724 особи; 

• пенсіонерів за віком – 4096 особи; 

• багатодітні сім’ї – 344 особи ; 

• діти з багатодітних сімей -1154 особи; 

• прийомна  сім’я-5; 

• сім’я опікуна – 1. 

 Протягом 2017 року спеціалісти відділу персоніфікованого обліку здійснювали 

збір інформації щодо зазначених категорій пільговиків, на підставі якої в Реєстр 

включені відомості про 219 пільговиків, також вносились відповідні уточнення у разі 

визнання такими, що втратили чинність, чи зупинення дії законодавчих актів, на 

підставі яких пільговики отримують пільги. 

 Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків постійно підтримується 

в актуальному стані. Відомості внесені до Реєстру використовуються при розрахунках 

за надані пільговикам послуги з житлово-комунальними організаціями та 

підприємствами - надавачами послуг. Контингент осіб з урахуванням членів сім’ї, які 

користувалися зазначеними пільгами становить близько 2694 особи. 

 Щомісяця здійснювався контроль за використанням державних коштів згідно 

програми «ЄДАРП» та проводилася перевірка інформації, яка надавалась 14 

підприємствами на сумму 4787,3 тис. грн. 

 Протягом 2017 року нараховані пільги 559 особам, які мають право на пільги, 

для придбання твердого палива та скрапленого газу. 

 Відділом по обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни та праці здійснюється 

формування особових справ осіб з інвалідністю  відповідно до вимог нормативно – 

правових актів. Протягом 2017 року звернулися до управління 278 осіб з 

індивідуальною програмою реабілітації з питань оформлення заявки для  отримання 

засобів  реабілітації. 

Для отримання санаторно – курортних путівок на обліку  перебуває 208 осіб,  

забезпечено санаторно-курортним лікуванням 59 осіб, в т.ч.: 

- особи з інвалідністю загального захворювання та з дитинства - 40; 

- інваліди війни – 6 ; 

- учасники війни – 1; 



- член сім’ї загиблого(померлого) ветерана війни - 2; 

- інваліди внаслідок аварії на ЧАЕС- 8; 

- супроводжуюча особа -2.   

Спеціалістами відділу продовжується робота  щодо:  

- влаштування до будинків –інтернатів громадян похилого віку, інвалідів  та 

дітей –інвалідів  і  до стаціонарного відділення постійного проживання с. 

Рубці, влаштовано 30 осіб;  

- забезпечення діяльності комісії, пов’язаної з наданням статусу інваліда війни, 

учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни: встановлено 

статус 9 особам та надані відповідні пільги; 

- здійснення компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів - 48 осіб (виплачено 16,1 тис. грн.); 

-  виплати матеріальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам: 

виплачено особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю – 27 осіб, 

малозабезпеченим – 21 (загальні витрати склали  30,6 тис. грн.); 

-  надання  особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та учасникам АТО 

реабілітаційних послуг:  

 отримують реабілітацію в ЛЦСРДІ - 16 дітей-інвалідів,  

 направлено 1 особу з інвалідністю для отримання професійної реабілітації 

до Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для сіб 

з інвалідністю «Донбас» 

 направлено на професійну адаптацію 6 учасників антитерористичної 

операції, отримали професійну адаптацію 6 осіб. 

- забезпечення діяльності комісії з виплати матеріальної допомоги учасникам 

АТО, які брали безпосередньо участь в АТО, забезпеченні її проведення і 

захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України , в 

районах проведення АТО та членам сімей загиблих(померлих) учасників АТО, 

які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

Державні допомоги в управлінні отримали:  

- Державна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування — виплачено 1479,1 тис. грн. (на обліку 1 будинок  сімейного типу 

(виховується 6 дітей); 12 прийомних сімей (виховується 25 дітей);  

- тимчасова допомога на дітей батьки, яких ухиляються від сплати аліментів – 

виплачено 79,6 тис. грн. (35 сімей); 

- державна допомога по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного 

розладу – виплачено 1325,4 тис. грн. (80осіб); 

- щорічну разову грошову допомогу ветерани війни до 5 травня — 1563,4 тис. 

грн. (1542 особи); 

- компенсаційні виплати пільговій категорії громадян (ветерани війни, праці, 

громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та інші) — виплачено 

6957,2 тис. грн. (14872 особи); 

- допомогу на дітей згідно з Законом України “Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми” отримали 3751 особа на суму 51,5 млн. грн.; 

-  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримали 1381 особа 

на суму 19,8 млн. грн.; 

- соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам виплачено у 

розмірі 13,5 млн. грн. (722 осіб); 

- Видатки бюджету за призначеними субсидіями склали 85,3 млн. грн. (12121 

особа: 9015 — на житлово-комунальні послуги, 3106 — на тверде паливо) та 

ін. 



 Постійно проводиться роз’яснювальна робота з внутрішньо-переміщеними 

особами та з учасниками бойових дій з числа осіб, які безпосередньо приймали участь в 

антитерористичній операції щодо їх пільг та прав. 

Протягом звітного періоду проведено 22 засідання комісії з призначення 

державних соціальних допомог в окремих випадках. Було розглянуто 1827 справ щодо 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (призначено 210 

справ)  та 1617 справ з призначення житлових субсидій.  

З метою підвищення рівня інформованості населення та суттєвого покращення 

соціального обслуговування та надання усіх видів державної  соціальної допомоги 

населенню громади шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання, 

згідно затвердженого графіку, протягом 2017 року здійснено  225 виїздів «мобільного 

соціального офісу» у віддалені населені пункти громади, на яких було прийнято, а 

також надано роз’яснення щодо призначення допомог та субсидій 11269 особам. 

За призначенням щомісячної грошової адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово –комунальних послуг в 2017 році –  звернулось 5600 сімей.   

З  метою контролю за достовірністю та повнотою інформації про доходи та 

майновий стан осіб, які звертались  за призначенням державної соціальної допомоги, 

державними соціальними інспекторами шляхом запиту станом на 01.01.2018 року 

здійснено 5882 перевірки з метою підтвердження права на призначення допомоги, 

субсидії. Обстежено 1858 сімей, складено 32421 актів обстеження матеріально-

побутових умов проживання внутрішньо переміщених осіб. Відновлено соціальні 

виплати 22595 особам, відмовлено у поновленні соціальних виплат 9826 особам. 

Постійно проводиться робота по поверненню надміру виплачених коштів до бюджету. 

Виявлено 170,57 тис. грн. переплат всіх видів допомог та субсидій (погашено 136,36 

тис. грн.) та 537,19 тис. грн. допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання 

(погашено 327,83 тис. грн.).  

 Сектором контролю за правильністю призначення і виплати пенсій   

здійснювався контроль за дотриманням законодавства під час призначення 

(перерахунку) та виплати  пенсій органами Пенсійного фонду України в м. Лиман, 

перевірено 5057 справ. 

Відповідно до покладених обов’язків, за  2017 рік сектором з питань праці 

проведено 3 засідання (щокварталу) міської комісії з питань безпечної життєдіяльності 

населення. Були розглянуті питання: про стан забезпечення протипожежного захисту  

державних та індивідуальних  житлових будинків; про стан  виконання пожежного 

захисту об’єктів відпочинку та оздоровлення громадян, про протипожежний стан  

закладів освіти та інші. 

 Рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради від 15.02.2017 року 

№46 затверджений новий склад комісії та робочої групи з питань легалізації  виплати 

заробітної плати та зайнятості населення. Протягом звітного періоду проведено 7 

засідань  комісії з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення   

щодо виплати заробітної плати не нижче встановленого законодавством мінімуму. 

Інформація про роботу комісії постійно оновлюється на  офіційному сайті міської ради.  

 Розпорядженням міського голови  утворена міжвідомча  робоча група з питань  

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення  рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині  мінімальної заробітної плати.  Проведено 2 

засідання  міжвідомчої робочої групи, на якому розглядалось питання підвищення 

рівня оплати праці  та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 

плати та виконання доручень Вілінського Є.С. від 08.02.2017 №10/02 та 9/02. 

 Сектором з питань праці надається методична та консультативна допомога 

підприємствам з питань проведення атестації робочих місць, щодо правильності 

застосування списків №1 та №2 виробництв, робіт, професій, посад, показників і 



повноти проведення атестації робочих місць, зайнятість в яких дає право на пенсію за 

віком на пільгових умовах, а також додаткову відпустку. 

 Протягом звітного періоду зареєстровано 86 колективних договорів, 36  змін та 

доповнень до них, надано  35 консультацій.   

Спеціаліст сектору з питань праці є секретарем комісії виконавчого комітету  

міської ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення 

податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду 

та запобігання неплатоспроможності. Проведено 8 засідань комісії, на яких  заслухано  

80 звітів керівників підприємств, установ, організацій. В результаті роботи комісії 

погашено заборгованість по єдиному соціальному  внеску – 584,5 тис. грн., та по 

заборгованість із виплати зарплати у сумі 4336,2 тис. грн. Станом на 01.01.2018 року 

залишається заборгованість по двом підприємствам в сумі 1367,8 тис. грн. 

Протягом  2017 року проведено 3 засідання міської тристоронньої соціально-

економічної ради, на яких розглядалися питання: про виконання положень Регіональної 

угоди між виконавчим комітетом Лиманської міської ради, Лиманською міською 

Координаційною радою галузевих профспілок та організацією роботодавців міста 

Лиман.; про проект плану заходів щодо реалізації в Донецькій області у 2017році 

Положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації 

соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні. 

В Лиманському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів курс соціальної 

реабілітації пройшли 16 дітей з інвалідністю згідно індивідуальної програми 

реабілітації.  

 У центрі діти з особливими  потребами за спостереженням  фахівців відвідують 

заняття для розвитку творчості і мислення, зал ігрової і лікувальної фізкультури, 

індивідуальні заняття з психологом, який учить дітей спілкуватися та  грати з 

однолітками, заняття з логопедом. На базі центру працює  гурток"Ляльковий театр". 

За звітній період в Центі соціальної реабілітації дітей-інвалідів було проведено  7 

культурно-масових заходів. 

Всі діти-інваліди, які відвідують Лиманський центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів, на свято присвячене Міжнародному дню захисту дітей  та Міжнародному 

дню інваліда  відвідали кафе та отримали комплексні обіди на суму 6,4  тис. грн., 

отримали подарунки до Міжнародного дня захисту дітей та  Міжнародного дня інваліда  

на суму 12,8 тис. грн. За  рахунок коштів бюджету ОТГ придбано автобус для 

перевезення вихованців у сумі 839 тис. грн.; витрати на утримання Центру склали 939 

тис. грн. 

 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

м.  Лиман у своїй структурі має: 

1. відділення соціальної допомоги вдома: обслуговано 788 осіб.; 

2. відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

обслуговано 831 особу; 

3. Стаціонарне відділення постійного проживання на 40 місць, обслуговано 44 

осіб.; 

 Територіальним центром обслуговуються:  

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі ( з числа осіб працездатного віку на період 

до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на 

своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за 

умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж 1,5 прожиткового 

мінімуму для сім’ї; 

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і 

зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним 

лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів, 

осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, 

ніж прожитковий мінімум для сім’ї. 



Виконання заходів 

щодо соціального захисту населення на території Лиманської об’єднаної територіальної громади за  2017 рік 

Зміст заходу 

Термін 

виконанн

я 

Викона-

вець 

Витрати на реалізацію, план/факт, тис. грн. 

Очікуваний 

результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державно

го 

бюджету 

місцевих бюджетів 

підпри-

ємств 

інших 

джерел 

обласно

го 

бюджет

у 

бюджетів 

міст  

і районів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Призначення та виплата допомоги 

дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів 

Протя-

гом року 

Відділ 

грошових 

виплат та 

компенса-

цій УСЗН 

314,3 

79,6 

314,3 

79,6 

- - - - Виплачено допомоги 

79,6 тис. грн. (35 

сімей) 

2. Призначення виплати щомісячної 

грошової допомоги учням із числа 

дітей-сиріт 

Протяго

м року 

Відділ 

грошових 

виплат та 

компенсац

ій УСЗН 

175,4 

175,4 

- 175,4 

175,4 

- - - Виплачено допомоги 

175,4 тис. грн. (51 

студент) 

3. Призначення і виплати допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомним батькам 

за принципом «гроші ходять за 

дитиною» 

Протяго

м року  

Відділ 

грошових 

виплат та 

компенсац

ій УСЗН 

1479,2 

1479,1 

1479,2 

1479,1 

- - - - На обліку знаходиться 

1 будинок сімейного 

типу (виховується 6 

дітей) та 12 прийомних 

сімей (виховується 25 

дітей). Допомоги 

виплачено  1479,1 тис. 

грн. 

4. Щомісячна грошова допомога, 

особам,які проживають разом з 

інвалідом I,II групи внаслідок 

психічного розладу потребують 

догляду за ними. 

Протяго

м року 

Відділ 

грошових 

виплат та 

компенсац

ій УСЗН 

1346,4 

1325,4 

1346,4 

1325,4 

- - - - На обліку знаходиться 

80 осіб, допомога 

склала 1325,4 тис. грн. 

5. Видатки бюджету за призначеними Протяго Відділ 183100,0 183100,0 - - - - Кількість одержувачів 



субсидіями м року грошових 

виплат та 

компенсац

ій 

85350,5 85350,5 житлових субсидій 

середньомісячна на 

ЖКП – 9403 сім’ї та 

річна на придбання 

скрапленого газу та 

твердого палива 3337 

сімей, видатки склали 

85350,5 тис. грн. 

6. Забезпечити виконання 

законодавства України щодо 

соціального захисту інвалідів - всього: 

Протяго

м року 

Відділ з 

питань 

обслуг. 

інвалідів, 

ветеранів 

війни та 

праці 

УСЗН 

436 

310,4 

332,2 

279,2 

17,0 

16,1 

86,8 

15,1 

   

у тому числі:          

- забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням інвалідів; 

  210,5 

210,5 

210,5 

210,5 

- - - - Забезпечено 26 осіб з 

інвалідністю та 2 

супроводжуючі особи  

путівками на суму 

210,5 тис.грн. 

- забезпечення учасників АТО 

санаторно-курортним лікуванням; 

  30,0 

0 

30,0 

0 

- - - - Протягом 2017 року 

бажаючих не було. 

-надання матеріальної допомоги    48,3 

30,6 

48,3 

30,6 

- - - - Надана матеріальна 

допомога 27 особам з 

інвалідністю та 21 

малозабезпеченій особі 

на загальну суму 30,6 

тис. грн. 

- професійна адаптація  учасників 

антитерористичної операції 

  30,0 

26,7 

30,0 

26,7 

- - - - 6 осіб пройшли 

професійну адаптацію  

на суму 26,7 тис.грн. 

-виплата компенсацій за невикористану 

санаторно-курортну путівку; 

  13,4 

11,4 

13,4 

11,4 

- - - - Виплачено компенсації 

29 особам за 

невикористану 



санаторно-курортну 

путівку 11,4 тис. грн. 

- виплата компенсацій на бензин, ремонт 

і технічне обслуговування автомобілів; 

  16,7 

16,1 

- 16,7 

16,1 

- - - виплачено компенсації 

на бензин, ремонт і 

технічне 

обслуговування 

автомобілів 48 особам 

16,1 тис. грн. 

- встановлення телефонів;   0,3 

- 

- 0,3 

- 

- - - Протягом 2017 року 

звернень не було 

- надання пільг на житлово-комунальні 

послуги інвалідам I,II гр. та дітям –

інвалідам по зору; 

  86,8 

15,1 

- - 86,8 

15,1 

- - Надано пільги 1 дитині  

з інвалідністю  по зору 

та 9 особам з 

інвалідністю по зору. 

7. Забезпечення санаторно –

курортними путівками ветеранів війни 

 

 

Витрати на поховання ветеранів війни 

Протяго

м року 

Відділ з 

питань 

обслуг. 

інвалідів, 

ветеранів 

війни та 

праці 

УСЗН, 

терцентр 

40 

33,9 

 

 

9,5 

0 

- - 

 

 

 

9,5 

0 

40,0 

33,9 

- - Надано путівки 4 

ветеранам війни та 1 

супроводжуючій особі 

на суму 33,9 тис.грн.. 

Звернень від родичів 

померлих ветеранів 

протягом 2017 року не 

було . 

8. Виплата компенсацій постраждалим 

внаслідок від аварії на Чорнобильській 

АЕС відповідно до закону України   

«Про статус і соціальних захист 

громадян постраждалих від ЧАЕС» 

Протяго

м року 

Відділ з 

питань 

обслуг. 

інвалідів, 

ветеранів 

війни та 

праці 

УСЗН 

945,0 

943,6 

945,0 

943,6 

- - - - Виплачено компенсації 

192 особам  943,6 тис. 

грн.   

9. Виплата компенсацій за пільгове 

перевезення окремих категорій 

громадян 

Протяго

м року 

УСЗН        



В т.ч. 

 - залізничним транспортом; 

  1203,0 

940,2 

- - 1203,0 

940,2 

- - Виплачено компенсації 

за пільгове 

перевезення громадян 

залізничним 

транспортом — 940,2 

тис. грн. 

- автотранспортом .   750,0 

58,2 

- - 750,0 

58,2 

- - Виплачено компенсації 

за пільгове 

перевезення громадян 

автотранспортом - 58,2 

тис. грн. 

10. Фінансова підтримка 

- міської організації Ради ветеранів 

війни  та праці 

Протяго

м року 

УСЗН, 

територіал

ьний 

центр 

обслугову

вання  

171,6 

168,7 

- - 171,6 

168,7 

- - Надана фінансова 

підтримка в сумі 168,7 

тис. грн. 

- міської організації „Союз Чорнобиль” Протяго

м року 

УСЗН, 

територіал

ьний 

центр 

обслугову

вання  

32,0 

31,9 

- - 32,0 

31,9 

- - Надана фінансова 

підтримка в сумі 31,9 

тис. грн. 

- міської Спілки ветеранів Афганістану Протяго

м року 

УСЗН, 

територіал

ьний 

центр 

обслугову

вання  

32,0 

31,9 

- - 32,0 

31,9 

- - Надана фінансова 

підтримка в сумі 31,9 

тис. грн. 

- міської організації інвалідів 

«Подолання» 

Протяго

м року 

УСЗН, 

територіал

ьний 

центр 

обслугову

вання  

83,07 

80,6 

- - 83,07 

80,6 

- - Надана фінансова 

підтримка в сумі 80,6 

тис. грн. 



Забезпечення виплати матеріальної 

допомоги: 

         

на вирішення соціально-побутових 

питань військовослужбовцям, які брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення і захисті 

незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України в 

районах проведення антитерористичної 

операції 

Протяго

м року 

УСЗН, 

територіал

ьний 

центр 

обслугову

вання  

460,2 

370,0 

- - 460,2 

370,0 

- - Надано матеріальну 

допомогу 37учасникам 

АТО на суму 370,0 тис. 

грн. 

забезпечення виплати грошової 

винагороди до святкових дат учасникам 

АТО та сім’ям загиблих, померлих 

учасників АТО, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення і захисті 

незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України в 

районах проведення антитерористичної 

операції,зареєстровані та перебувають 

на обліку в УСЗН Лиманської ОТГ 

Грудень 

2017  

УСЗН 329,8 

329,8 

- - 329,8 

329,8 

- - Надано матеріальну 

допомогу 194 

учасникам АТО на 

суму 329,8 тис. грн. 

військовослужбовцям, які брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення і захисті 

незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України в 

районах проведення антитерористичної 

операції та отримали  поранення в 

2014-2017 роках 

Протяго

м року 

УСЗН, 

територіал

ьний 

центр 

обслугову

вання  

100,0 

92,0 

- - 100,0 

92,0 

- - Надано матеріальну 

допомогу 5 пораненим 

учасникам АТО 

сім’ям загиблих, померлих і зниклих 

безвісти військовослужбовців, які 

безпосередньо брали участь в 

антитерористичній операції 

Протяго

м року 

УСЗН, 

територіал

ьний 

центр 

обслугову

350,0 

350,0 

- - 350,0 

350,0 

- - Надано матеріальну 

допомогу 5 сім’ям 

загиблих учасників 

АТО   



вання  

- Забезпечення встановлення 

пам’ятників та меморіальних дошок 

загиблим учасникам АТО 

 

Протяго

м року 

УСЗН, 

територіал

ьний 

центр 

обслугову

вання  

10,0 

1,3 

- - 10,0 

1,3 

- - Використано 1,3 тис. 

грн. 

- щомісячні стипендії особам, яким 

виповнилось 100 і більше років; 

Протяго

м року 

УСЗН, 

територіал

ьний 

центр 

обслугову

вання  

3,9 

1,6 

- - 3,9 

1,6 

- - Виплачено 1,6 тис. грн. 

4 особам. 

- забезпечення  санаторно-курортним 

лікуванням інвалідів  

Протяго

м року 

УСЗН, 

територіал

ьний 

центр 

обслугову

вання  

30,0 

29,1 

- - 30,0 

29,1 

- -  Надано  путівки 5 

особам  з інвалідністю 

на  суму 29,1 тис. грн. 

11. - здійснення соціального  

патронажу осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, бездомних громадян 

та надання їм в разі потреби, 

одноразової грошової допомоги для 

оформлення паспорту;  

Протяго

м року 

УСЗН, 

Територіа

льний 

центр 

обслугову

вання 

2,0 

0,2 

- - 2,0 

0,2 

- - Виплачено допомогу 2 

особам на суму 0,2 тис. 

грн. 

- надання матеріальної допомоги 

інвалідам, ветеранам війни  і праці, 

непрацездатним, малозабезпеченим 

громадянам, на підставі обстеження їх 

соціально- побутових умов 

проживання;  

Протяго

м року 

УСЗН, 

Територіа

льний 

центр 

обслугову

вання 

750,0 

748,8 

- - 750,0 

748,8 

- - Виплачено допомогу 

666 особам  на суму 

748,8 тис. грн. 

- надання матеріальної допомоги на 

поховання виконавцям волевиявлення 

померлих  малозабезпечених осіб.   

Протяго

м року 

УСЗН, 

Територіа

льний 

50,0 

50,0 

- - 50,0 

50,0 

- - Виплачено допомоги  

34 особам на загальну  

суму 50,0 тис. грн.  



центр 

обслугову

вання 

- надання подарунків дітям – інвалідам, 

які не відвідують дошкільні та шкільні 

учбові заклади 

Протяго

м року 

УСЗН, 

Територіа

льний 

центр 

обслугову

вання 

13,0 

12,8 

- - 13,0 

12,8 

- - Надані подарунки 

загальною вартістю 

12,8 тис. грн. 

12. Щорічна разова грошова допомога 

ветеранам війни до 5 травня  

До 30 

вересня 

2017 

року 

УСЗН 1636,0 

1563,4 

1636,0 

1563,4 

- - - - Виплачено 1563,4 тис. 

грн. (1542 особи) 

13. Організація роботи комісій: 

-з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати, забезпечення 

податкових та інших бюджетних 

надходжень, страхових внесків до 

Пенсійного фонду та запобігання 

неплатоспроможності; 

- з питань безпечної життєдіяльності 

населення та  інші, які належать до 

компетенції сектору з питань праці 

Протяго

м року 

УСЗН - - - - - - Проведено 8 засідань 

комісії з питань 

погашення 

заборгованості із 

заробітної плати, 

забезпечення 

податкових та інших 

бюджетних 

надходжень, страхових 

внесків до Пенсійного 

фонду та запобігання 

неплатоспроможності,  

3 засідання комісії  з 

питань безпечної 

життєдіяльності 

населення; 2 засідання 

міжвідомчої робочої 

групи з питань 

забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих 

на підвищення рівня 

оплати праці та 

дотримання норм 



законодавства в 

частині мінімальної 

заробітної плати; 7 

засідань робочої групи 

з питань легалізації 

виплати заробітної 

плати та зайнятості 

населення 

14. Забезпечення  щотижневого 

моніторингу стану виплати заробітної 

плати в розрізі підприємств-боржників  

Протяго

м року 

Сектор 

праці 

УСЗН 

- - - - - - Забезпечується, на 

засіданнях комісії з 

питань погашення 

заборгованості із 

заробітної плати, 

забезпечення 

податкових та інших 

бюджетних 

надходжень, страхових 

внесків до Пенсійного 

фонду та запобігання 

неплатоспроможності 

(щомісяця) заслухано 

80 звітів керівників 

підприємств, установ, 

організацій  

15. Участь у розробці та виконанні 

міської програми зайнятості населення. 

Облік та аналіз роботи щодо 

новостворених робочих місць 

Протяго

м року 

Сектор 

праці 

УСЗН 

- - - - - - Виконуються заходи 

програми, проведено 7 

засідань робочої групи 

з питань легалізації 

виплати заробітної 

плати та зайнятості 

населення 

16. Сприяти підвищенню рівня оплати 

плати та здійснення контролю за 

виконанням Генеральної, Регіональної 

та  галузевих угод;  

Протяго

м року 

Сектор 

праці 

УСЗН 

- - - - - - Проведено 3 засідання 

міської тристоронньої 

соціально-економічної 

ради,  зареєстровано 86 

колективних 



договорів, 36 змін та 

доповнень до 

колективних 

договорів, надано 55 

консультацій 

17. Висвітлення в  міськрайонній газеті  

«Зоря» питання щодо безпечної 

життєдіяльності населення, укладання 

та  реєстрації колективних договорів, 

атестації робочих місць за умови праці 

 

Протяго

м року 

 

Сектор 

праці 

УСЗН 

- - - - - - Опубліковано в ЗМІ 27 

статей з роз’ясненням 

законодавства, 

інформації про роботу 

управління 

18. Участь у виконанні заходів 

профілактики невиробничого 

травматизму, з поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища 

Протяго

м року 

Сектор 

праці 

УСЗН 

- - - - - - Проведено 3 засідання 

(щокварталу) міської 

комісії з питань 

безпечної 

життєдіяльності 

населення 

19. Організація діяльності робочої 

групи по легалізації трудових відносин 

та участь у  комплексних перевірках 

торгівельних, побутових та 

ресторанних об’єктів 

Протяго

м року 

Сектор 

праці 

УСЗН 

-      Проведено 7 засідань 

робочої групи з питань 

легалізації виплати 

заробітної плати та 

зайнятості населення 

20. Здійснення контролю, стану за 

проведенням атестації робочих місць за 

умовами праці. 

 

Згідно 

графіку 

протягом 

року 

Сектор 

праці 

УСЗН 

- - - - - - Проведені перевірки 

підприємств щодо 

правильності 

застосування списків 

№ 1 та № 2 

виробництв, робіт, 

професій, посад, 

показників і повноту 

проведення атестації 

робочих місць, 

зайнятість в яких дає 

право на пенсію за 

віком на пільгових 



умовах 

21. Сприяння створенню нових робочих 

місць 

 

Протяго

м року 

Сектор 

праці 

УСЗН 

- - - - - - Виконується,  

проведено 7 засідань 

робочої групи з питань 

легалізації виплати 

заробітної плати та 

зайнятості населення 

22. Контроль за станом укладання та 

виконання кол.договорів. 

 

Протяго

м року 

Сектор 

праці 

УСЗН 

- - - - - - Зареєстровано 86 

колективних 

договорів, 36 змін та 

доповнень до 

колективних 

договорів, надано 55 

консультацій 

23. Здійснення контролю за 

використанням державних коштів 

згідно Програми “ЕДАРП” 

постійно 

 

 

 

 

Відділ 

персоніфі

кованого 

обліку 

УСЗН 

- 

 

 

 

 

- - - 

 

 

 

 

- - Здійснюється контроль 

за використанням 

державних коштів та 

проведена перевірка 14 

підприємств 

24. Включення до державного 

автоматизованого Реєстру інформації 

про осіб, які мають право на пільги 

згідно законодавства України 

Протяго

м року 

Відділ 

персоніфі

кованого 

обліку 

УСЗН 

- - - - - - Держаавний 

автоматизований 

Реєстр пільговиків 

постійно 

підтримується в 

актуальному стані. 

Відомості внесені до 

Реєстру 

використовуються при 



розрахунках за надані 

пільговикам послуги. 

25. Продовжувати роботу в Єдиній  

системі електронного документообігу з 

іншими організаціями та  відомствами 

Протяго

м року 

Відділ 

персоніфі

кованого 

обліку 

УСЗН 

- - - - - - Робота проводиться 

26. Організація роботи комісії 

виконкому міської ради щодо надання 

пільг за  фактичним місцем проживання 

Протяго

м року 

Відділ 

персоніфі

кованого 

обліку 

УСЗН 

- - - - - - Проводиться 

обстеження 

фактичного місця 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб. 

Складено 34421 актів 

обстеження, 

відновлено соціальні 

виплати ВПО – 22595 

особам, відмовлено — 

9826 ВПО 

27. Забезпечення  працездатності 

програмного комплексу 

«Криптосервір» 

Протяго

м року 

УСЗН 2,0 

1,0 

- - 2,0 

1,0 

- - Робота проводиться, 

витрати склали 1,0 тис. 

грн. 

28. Наповнення та підтримка в 

актуальному стані  ЦБІ 

Протяго

м року 

УСЗН - - - - - - Робота проводиться 

29. Продовжити співпрацю з місцевим 

комітетом доступності 

Протяго

м року 

УСЗН - - - - - - Робота проводиться 

30. Розробка проектно – кошторисної 

документації  на проведення 

капітального ремонту прибудинкової 

території відділення стаціонарного 

догляду для постійного проживання в с. 

Рубці, вул. Лісна, 1а Територіального 

центру м.Лиман  

Протяго

м року 

Терцентр 15 

14,7 

  15,0 

14,7 

  Розроблено 1 проект, 

витрати склали 14,7 

тис. грн. 

31.1. Розробка проектно- кошторисної 

документації на проведення 

капітального ремонту  приміщень  в 

Протяго

м року 

Терцентр 10,0 

9,85 

- - 10,0 

9,85 

- - Розроблено 1 проект, 

витрати склали  9,85 

тис. грн. 



стаціонарному відділенні постійного 

проживання Територіального центру 

(с.Рубці, вул. Лісна, 1а)   

31.2. Розробка проектно- кошторисної 

документації на проведення 

капітального ремонту системи 

опалення Територіального центру м. 

Лиман, вул. 1 Травня, 2 

Протяго

м року 

Терцентр 10,0 

10,0 

- - 10,0 

10,0 

- - Розроблено 1 проект, 

витрати склали 10,0 

тис. грн. 

32. Придбання меблів для відділення 

стаціонарного догляду для постійного 

проживання Територіального центру 

м.Лиман 

 

Протяго

м року 

Терцентр 310,0 

- 

- - 310,0 

- 

- - Кошти не використані 

в 2017 році 

33. Розробка проектно- кошторисної 

документації  на установлення огорожі 

відділення стаціонарного догляду для 

постійного проживання 

Територіального центру м.Лиман  

Протяго

м року 

Терцентр - 

- 

- - - 

- 

- - Рішенням міської ради 

від 20.04.2017 року 

фінансування 

скасовано 

34. Установлення огорожі відділення 

стаціонарного догляду для постійного 

проживання Територіального центру, 

розташованого за адресою с.Рубці, вул. 

Лісна, 1а  

Протяго

м року 

Терцентр,

УСЗН 

170,0 

- 

- - 170,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

35. Розробка проектно – кошторисної 

документації  на облаштування 

протипожежної сигналізації будівель 

відділення стаціонарного догляду для 

постійного проживання 

Територіального центру м.Лиман 

Протяго

м року 

Терцентр 7,0 

4,0 

- - 7,0 

4,0 

- - Витрати склали 4,0 

тис. грн. 

36. Облаштування протипожежної 

сигналізації будівель відділення 

стаціонарного догляду для постійного 

проживання Територіального 

центру,розташованого за адресою 

с.Рубці, вул. Лісна, 1а   

Протяго

м року 

Терцентр 36,5 

- 

- - 36,5 

- 

 

- - Кошти не освоєні 

37. Видатки на щомісячну виплату Протяго Відділ з 16,8 - - 16,8 - - Виплачено 46 особам 



грошової компенсації витрат на 

автомобільне паливо з розрахунку 50 

літрів високооктанового бензину на 

місяць відповідно до діючих цін на 

паливо за наявності особистого 

транспортного засобу особам, які 

мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною  

м року питань 

обслуг. 

інвалідів, 

ветеранів 

війни та 

праці 

УСЗН 

12,6 12,6 на суму 12,6тис.грн. 

38.Видатки на позачерговий 

безоплатний капітальний ремонт 

власних жилих будинків ветеранам 

війни 

Протяго

м року 

Відділ з 

питань 

обслуг. 

інвалідів, 

ветеранів 

війни та 

праці 

УСЗН 

50,0 

- 

- - 50,0 

- 

- - Кошти не  освоєні 

39. Виплата компенсації за залізничне 

перевезення громадянам постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

Протяго

м року 

Відділ з 

питань 

обслуг. 

інвалідів, 

ветеранів 

війни та 

праці 

УСЗН 

3,7 

3,7 

- - 3,7 

3,7 

- - Виплачено 3,7 тис. грн. 

40. Пільги окремим категоріям 

громадян з послуг зв’язку  

 

 

Протяго

м року 

Відділ 

персоніфі

кованого 

обліку 

УСЗН 

157,0 

83,9 

- - 157,0 

83,9 

- - Виплачено 83,9 тис. 

грн. 

41. Придбання персональних 

комп’ютерів для УСЗН  

Протяго

м року 

УСЗН 179,0 

179,0 

- - 179,0 

179,0 

- - Витрати склали 179,0 

тис. грн. 

42. Придбання персональних 

комп’ютерів для Терцентра 
  

Протяго

м року 

Терцентр 28,9 

28,9 

- - 28,9 

28,9 

- - Витрати склали 28,9 

тис. грн. 

43. Розробка проектно- кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

Протяго

м року 

УСЗН 10,0 

- 

- - 10,0 

- 

- - Кошти не освоєні 



фасаду приміщення управління; 

 

44. Придбання автобусу для 

перевезення дітей – інвалідів для  

Лиманського центру соціальної 

реабілітації  дітей – інвалідів  

Протяго

м року 

Центр 

реабілітац

ії дітей - 

інвалідів 

839,0 

839,0 

- - 839,0 

839,0 

- - Придбано 1 автобус на 

суму 839,0 тис.грн. 

45. Придбання комплексних обідів на  

проведення святкових заходів для дітей 

інвалідів,які проходять курс 

реабілітації у  центрі соціальної 

реабілітації  дітей – інвалідів  

Протяго

м року 

Центр 

реабілітац

ії дітей - 

інвалідів 

6,4 

6,4 

- - 6,4 

6,4 

- - Витрати склали 6,4тис. 

грн. 

46. Придбання пасажирського 

мікроавтобуса 

Протя-

гом року 

УСЗН 900,0 

- 

- - 900,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

47. Капітальний ремонт системи 

опалення приміщень, розташованих за 

адресою: вул. 1-го Травня, 2, м. Лиман 

Протяго

м року 

Терцентр,

УСЗН 

152,0 

- 

- - 152,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

48. Капітальний ремонт відділення 

стаціонарного догляду для постійного 

проживання Територіального центру, 

розташованого за адресою с. Рубці, вул. 

Лісна, 1а 

Протяго

м року 

Терцентр,

УСЗН 

935,0 

- 

- - 935,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

49. Виконання рішення Господарського 

суду Донецької області по 

заборгованості за послуги зв’язку 

пільговим категоріям населення за 2015 

рік   

Протяго

м року 

УСЗН 97,7 

97,7 

- - 97,7 

97,7 

- - Сплачена 

заборгованість в сумі 

97,7 тис. грн. 

50. Виконання постанови Донецького 

апеляційного господарського суду по  

заборгованості по компенсації за 

пільгове перевезення громадян 

автомобільним транспортом у 

приміському сполучені за 2015 рік   

Протяго

м року 

УСЗН 144,7 

144,7 

- - 144,7 

144,7 

- - Сплачена 

заборгованість в сумі 

144,7 тис. грн. 

51. Обслуговування в відділенні 

Терцентру  одиноких учасників АТО, 

які потребують стороннього догляду (з 

числа інвалідів I –II групи) та їх 

Протяго

м року 

УСЗН, 

територіал

ьних 

центр 

0,94 

0,94 

- - 0,94 

0,94 

- - Витрати склали 0,94 

тис. грн. (1 особа) 



батьків, громадян похилого віку старше 

60 років, які потребують соціального 

обслуговування 

обслугову

вання  

52. Видатки для забезпечення дітей з 

інвалідністю і дітям віком до двох 

років, які належать до групи ризику 

щодо отримання інвалідності, 

реабілітаційних послуг 

Протяго

м року 

Відділ з 

питань 

обслугову

вання 

інвалідів, 

ветеранів 

війни та 

праці 

УСЗН 

15,0 

- 

- - 15,0 

- 

- - Кошти не використані 

53.Придбання пральної машини та 

холодильного обладнання для 

відділення стаціонарного догляду для 

постійного проживання 

Територіального центру м. Лиман 

 

Протяго

м року 

Терцентр 35,0 

35,0 

- - 35,0 

35,0 

- - Придбано пральну 

машину та холодильне 

обладнання, витрати 

склали 35,0 тис. грн 

54. Придбання офісної техніки  Протяго

м року  

Центр 

реабілітац

ії дітей - 

інвалідів 

9,7 

9,7 

- - 9,7 

9,7 

- - Придбано товари  на 

суму 9,7 тис.грн. 

55.Придбання технічних засобів Протяго

м року  

Центр 

реабілітац

ії дітей - 

інвалідів 

1,3 

1,3 

- - 1,3 

1,3 

- - Придбано товари  на 

суму 1,3 тис. грн 

Разом   197995,01 

96040,79 

189153,1 

91020,8 

201,9 

191,5 

8640,01 

4828,49 

- -  

 

 

 

 



 

 

 

Основні показники економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади за  2017 рік 

 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

за 2017 рік  

програма 
фактичне 

виконання 

фактичне виконання у % 
 

до програми 
до  

2016 року 

 

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, у т.ч.: осіб 31381 32300 23944 74,1 76,3   

дітей осіб 4397 4407 3684 83,6 83,8   

осіб працездатного віку осіб 6711 6858 4612 67,2 68,7   

пенсіонерів осіб 18772 19488 14612 75 77,8   

інвалідів осіб 1501 1547 1036 67 69   

Допомога на дітей згідно з Законом України «Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми» 
      

  

кількість одержувачів  осіб 4678 4800 3751 78,1 80,2   

видатки бюджету  тис.грн. 52499,2 60000,0 51485,5 85,8 98,1   

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям:         

кількість одержувачів  осіб 1300 1300 1381 106,2 106,2   

видатки бюджету  тис.грн. 17791,3 19200,0 19843,7 103,4 111,5   

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам: 
      

  

кількість одержувачів  осіб 702 700 722 103,1 102,8   

видатки бюджету  тис.грн. 11480,5 15200,0 13471,4 88,6 117,3   

Житлові субсидії         

      кількість одержувачів:  9547 10600 12121 114,3 127,0   
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Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

за 2017 рік  

програма 
фактичне 

виконання 

фактичне виконання у % 
 

до програми 
до  

2016 року 

 

      видатки бюджету тис.грн. 78630,7 183100,0 85350,5 46,6 108,5   

Пільгова категорія  громадянам, інформація про яких внесена 

до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків 

(ветерани війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС, та інші пільговики): 

      

  

кількість одержувачів  осіб 15712 14900 14872 99,8 94,6   

видатки бюджету  тис.грн. 7822,0 11600 6957,2 60 88,9   

Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають 

соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2004 № 558) 

      

  

кількість одержувачів  осіб 181 160 169 105,6 93,4   

видатки місцевого бюджету  тис.грн. 217,2 300,0 253,8 84,6 116,9   

Контингент осіб, переміщених з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної 

операції, яким надається допомога для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг: 

      

  

кількість осіб тис. осіб 9,9 9,1 9,1 100 91,9   

кількість сімей  тис.  сімей 6,0 5,5 5,6 101,8 93,3   

 


