
 

 

Звіт  про роботу управління соціального захисту населення  

 Лиманської міської ради за  2021 рік. 

 

Основним завданням управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради є забезпечення реалізації державної політики на території Лиманської  

територіальної громади  у сфері соціального захисту населення.  

Спеціалісти управління здійснюють соціальне забезпечення осіб з інвалідністю, 

одиноких непрацездатних громадян, дітей – сиріт, одиноких матерів, багатодітних, 

малозабезпечених сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, інших 

соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з 

боку держави, шляхом надання усіх видів допомог. 

Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради має в своїй 

структурі 5 відділів відповідно до покладених функцій. 

Робота управління організована за принципом єдиної технології прийому  

громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги на підставі 

єдиної заяви.  

Відділ грошових виплат та компенсацій управління соціального захисту 

населення  виконує державні програми у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення незахищених верств населення: осіб з інвалідністю, одиноких 

непрацездатних громадян, дітей–сиріт,  сімей з дітьми, інших соціально незахищених 

громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави. 

До завдання відділу входить забезпечення у межах своїх повноважень 

дотримання законодавства про соціальний захист, правильне і своєчасне призначення 

та виплати встановлених законодавством державних допомог, надання адресної 

соціальної допомоги, підтримка малозабезпечених сімей та сімей з дітьми,  

призначення та виплата компенсацій відповідно чинного законодавства. Надання 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, твердого 

палива. 

Протягом 2021 року спостерігається незначне збільшення контингенту 

одержувачів  державної  соціальної допомоги, яка виплачується за рахунок коштів 

державного бюджету відповідно до Законів України «Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю», Постанови КМУ «Тимчасова державна допомога, дітям батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх не відоме», «Державна соціальна допомога особам, які не мають права 

на пенсію та особам з інвалідністю», «Про надання щомісячної грошової допомоги 

особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 

розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за нею», «Про затвердження Порядку призначення 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату», це 

пояснюється  введенням Урядом України змін та доповнень до законодавчих актів , 

що регулюють призначення та виплату державних допомог в період  поширення на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 



Видатки бюджету на державні допомоги  збільшуються на підставі очікуваного 

підвищення прожиткового рівня, яке передбачено Урядом України.  

Контингент одержувачів тимчасової допомоги згідно постанови КМУ від 

22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,  не мають 

можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» становить у 

кількості 16 осіб. Розмір допомоги залежить  від середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї та збільшується в зв'язку зі зміною установленого прожиткового мінімуму. 

Протягом 2021 р. видатки становлять 83,2 тис. грн. 

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

постійно спостерігається збереження кількості сімей, які мають право на отримання 

цієї допомоги. Це допомога по вагітності та пологах - 55 осіб, допомога при 

народжені дитини – 1475 особі на 1713 дітей, допомога при усиновлені дитини - 2 

особи, допомога на дітей, яким не установлено інвалідність – 7 осіб, допомога по 

опіці та піклуванню – 111 осіб на 128 дитини, допомога на дітей одинокої матері – 

741 отримувач на 1232 дитини, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних 

сім’ях – 312 осіб на 375 дітей. Всього кількість отримувачів державної соціальної 

допомоги  сім’ям з дітьми становить протягом 2021 року – 2703 сім`ї.   

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» постійно спостерігається збільшення кількості сімей, які 

мають право на отримання цієї допомоги. Значна кількість таких сімей є 

багатодітними та сімей в яких є особи з інвалідністю. Кількість отримувачів 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям протягом року становить 

958 сімей.   Розмір допомоги залежить   від сукупного доходу сім’ї, кількості членів 

сім`ї .    

Протягом 2021 року призначалась та виплачувалась державна допомога на дітей 

одинокої матері  та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

відповідно наданих суму 52320,6 тис.грн.   

Протягом року спостерігається збільшення кількості осіб, які втратили 

працездатність та не набули права на пенсійні виплати але мають  одержувати захист 

та підтримку держави відповідно діючого законодавства: 

- Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю» - 705 осіб  з інвалідністю з дитинства; 

- Законом України  «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію та особи з інвалідністю» - 292 особи; 

- Згідно постанови КМУ «Про тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату» - 51 особа; 

- Згідно постанови КМУ від 26.07.1996 № 832 «Підвищення розмірів державної 

допомоги окремим категоріям громадян» в управлінні перебувають на обліку та 

отримують щомісячну компенсаційну виплату непрацюючі працездатні особи, які 

доглядають за особами з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку – 26 осіб .  

З початку року цим категоріям  отримувачів державної допомоги виплачено 

26694,6 тис. грн. 

Відповідно до Закону України від 02.06.2020 № 646-ІХ «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій 

осіб»  були внесені зміни щодо порядку призначення надбавки на догляд одиноким  



непрацездатним особам, які досягли  80 - річного віку  та за висновком лікарсько – 

консультативної комісії потребують стороннього догляду в розмірі 40 відсотків  

прожиткового мінімуму встановленого для непрацездатної особи – кількість таких 

осіб в 2021 році становить 32 особи.   

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»,   згідно якого фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької 

діяльності та надають  соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без 

проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг 

отримувачам соціальних послуг з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, 

пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки,   призначається  

компенсаційна   виплата, розмір якої  визначається як різниця між прожитковим 

мінімумом, встановленим на початок календарного року та середньомісячним 

сукупним доходом на члена сім’ї.  Протягом 2021 року  компенсацію отримують 61 

особа на су 819 тис. грн. 

 Протягом  року, відповідно ст. 5 Закону України «Про психіатричну допомогу»  

мають право на отримання щомісячної грошової допомоги особи,  які проживають 

разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за 

висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду - 71 особа та  отримали кошти на суму 1619,3  тис. грн.  

Протягом 2021 року на обліку в управлінні, як одержувачі допомоги згідно 

постанови КМУ від 26.06.2019 № 552 «Про затвердження Порядку  та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 

соціальної 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 прийомних сім’ях за 

принципом «гроші ходять за дитиною»,  перебувають 7 прийомних сімей та 3 

будинка сімейного типу,  в яких виховується  33 дитини. Виплачено допомогу на 

суму 3131,8 тис. грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020  № 744 

«Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної  

допомоги «пакунок малюка»  в 2021 році було призначено та виплачено  допомогу  

288 сім’ям  .  

В 2021 році з метою підтримки багатодітних малозабезпечених сімей Кабінетом 

Міністрів України було запроваджено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України  від 04.08.2021 № 803, «Деякі питання соціальної підтримки багатодітних 

малозабезпечених сімей» Порядок виплати одноразової грошової допомоги на дітей  з 

багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року. В 

управлінні було призначено та виплачено допомогу на 416 дітей на загальну суму  

832,0 тис.грн. 

Відповідно розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30.04.2021 № 388/5-21 

«Положення  про призначення і виплату у 2021 році щомісячної допомоги здобувачам 

освіти закладів професійної освіти, закладів фахової перед вищої освіти, закладів 

вищої освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на повному державному забезпечені, за рахунок кошів субвенції з 

обласного бюджету бюджетам територіальних громад» на обліку в управлінні 

перебуває 51 студент та   виплачено 212,9 тис.грн 



Житлова субсидія є одним із видів соціальної підтримки незахищених верств 

населення. З початку року в Лиманській ОТГ було охоплено 10623 сім`ї, які 

перебувають на обліку щодо отримання житлової субсидії на оплату житлово- 

комунальних послуг. З них 6025 домогосподарства є отримувачами житлової субсидії 

на житлово-комунальні послуги та 1252 домогосподарства отримують субсидії на 

придбання твердого палива. Всього надано субсидії в готівковій формі  на суму 

55547,4   тис. грн.  

Критерієм для надання житлових субсидій є рівень сімейного доходу, що надає 

однакові можливості сім’ям з різним доходом в оплаті за послуги у рівні 

встановлених норм користування житлом і споживання послуг. 

В період карантину, встановленого Постановою Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

перерахунок житлових субсидій здійснювався  у неопалювальний період з травня та  

в опалювальний період з жовтня поточного року без звернення. Протягом року 

постійно здійснюються перерахунки субсидії в зв’язку з зміною тарифів на житлово-

комунальні послуги.  

Згідно з постановою 509 Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про 

облік внутрішньо переміщених  осіб» протягом 2020 року на обліку в управлінні 

перебуває 23607 осіб. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

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

житлово-комунальних послуг» з початку 2021 року отримали допомогу 2842 сім`ї  на 

суму 44456,3  тис.грн. 

Спеціалістами управління ведеться робота по видачі та подовженню посвідчень 

батьків та дітей багатодітної сім’ї. З початку  2021  року видано 206 посвідчень 

батьків та дітей багатодітної сім’ї та подовжено 298 посвідчення батьків та дітей 

багатодітної сім’ї. 

На виконання ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

сектором у справах сім’ї та дітей здійснюються заходи по виконанню Програми про 

оздоровлення та відпочинок дітей Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2019-2022 роки, яка затверджена рішенням Лиманської міської ради від 21.02.2019 № 

7/61-2837, на підставі рішення Лиманської міської ради «Про бюджет Лиманської 

міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020  № 8/3-75. 

Загальна кількість дітей шкільного віку (від 7 до 18 років) за даними управління 

освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради  станом на 01.01.2021 року 

становить 4645 дітей, із них діти пільгових категорій – 3918 дітей.  

За рахунок державного бюджету за  2021 рік оздоровлено 39 дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки у ДПУ «Міжнародний дитячий 

центр «Артек» (м. Київ)(15 дітей),  ДП «Український дитячий центр «Молода 

гвардія» (м. Одеса)(14 дітей), ДОТ «Артек-Прикарпаття»( м.Трускавець) (6 дітей), 

ДТВО ПВДМ «Соколята» (м.Хирів, Львівська обл) (4 дитини). Кошти державного 

бюджету, витрачені на оздоровлення 39 дітей становлять 469,15 тис.грн, За 

рахунок місцевого бюджету забезпечено оздоровленням та відпочинком 35 дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та 2 дитини, які виховуються 

в сім’ях, витрачено 598,88 тис.грн. За рахунок субвенції обласного бюджету 

забезпечено оздоровленням та відпочинком 31 дитина, яка потребує особливої 



соціальної уваги та підтримки та 2 дитини, які виховуються в сім’ях, витрачено 

533,71 тис.грн.        

Протягом  2021 року спеціалісти відділу персоніфікованого обліку здійснювали 

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

включені відомості про пільговиків, також вносились відповідні уточнення у разі 

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

підставі яких пільговики отримують пільги. Контингент пільгової категорії громадян 

станом на 01.01.2022 року  становить 13103 особи.   

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.  

Працівники відділу персоніфікованого обліку, на підставі даних Реєстру, 

розраховують щомісяця до 25 числа суму пільги: на оплату житлово-комунальних 

послуг виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, 

кількості членів сім’ї. Користувалися зазначеними пільгами 4382  осіб на суму 

9345,622 тис.грн. 

Протягом  року нараховані кошти 421 особам на суму 910,24 тис.грн, які мають 

право на пільги, для придбання твердого палива та скрапленого газу. 

Здійснено відшкодування  пільг з послуги зв’язку та інших, передбачених 

законодавством пільг, окремим категоріям громадян на суму 32,748 тис. грн. 

Протягом року нараховано щомісячних соціальних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації, які навчаються за 

денною формою за державним замовленням  266 особам на суму 4631,497                                            

тис.грн.  

На обліку перебуває 38 осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, в тому числі 5 

дітей з інвалідністю до 18 років по зору. З метою підвищення життєвого рівня цієї 

категорії населення рішенням Лиманської міської ради особам з інвалідністю по зору 

1 та 2 груп та дітям з інвалідністю по зору до 18 років надається пільга у розмірі 50 

відсотків знижки на оплату житлово – комунальних послуг, електроенергії, на 

отримання (в тому випадку, коли житлове приміщення не забезпечено електро-, 

тепло- або газопостачанням для опалення) твердого палива і скрапленого газу в 

межах  норм споживання в разі відмови у призначенні субсидії. Протягом  2021 року 

скористалися пільгою 20 осіб  на суму 78,864 тис.грн. 

Протягом  року проведено 10 засідань комісії з питань надання пільг окремим 

категоріям громадян за фактичним місцем проживання, на яких було розглянуто 54 

звернення, які надійшли від осіб, які мають право на пільги. По всім зверненням були 

надані позитивні рішення. 

Відділ з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці 

здійснює роботу у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та 

праці, учасників антитерористичної операції, громадян які постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС відповідно до вимог нормативно – правових актів.  

В зв’язку з проведенням АТО, ООС збільшуються звернення учасників АТО, 

ООС, які мають статус учасника бойових дій  та члени сімей загиблих учасників  

антитерористичної операції. В Управлінні перебувають на обліку та забезпечуються 

пільгами 386 осіб з числа учасників АТО, ООС, 5 осіб з інвалідністю та 7 учасників 

війни з числа зазначеної категорії громадян, 14 членів сімей загиблих учасників АТО, 

ООС. 



Рішенням Лиманської міської ради від 24.12.2020 №8/3-63 затверджено 

Комплексну програму щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 

рік. Програмою передбачені кошти на надання матеріальної допомоги учасникам 

АТО, ООС та сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО, ООС  з місцевого бюджету. 

Протягом 2021 року використано 927,7 тис. грн., а саме надано матеріальну допомогу: 

1. Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в АТО, ООС: 

- на вирішення соціально-побутових питань за рішенням виконавчого комітету 

міської ради в розмірі 10,0 тис. грн. одноразово (якщо не отримували допомогу в 

2016-2020 роках) – 16 осіб на загальну суму 160,00 тис. грн; 

- на вирішення соціально-побутових питань, пов’язаних з форс-мажорними 

обставинами (в тому числі внаслідок дії природних стихій) – 1 особа на суму 15,00 

тис. грн. 

2. Учасникам АТО, ООС, які отримали поранення (контузію, каліцтво) в 2014-2021 

роках та яким встановлено інвалідність, пов’язану з захистом Батьківщини (надається 

одноразово)– 1 особа в сумі 30,0 тис. грн.; 

3. Учасникам АТО, ООС, яким встановлено інвалідність, пов’язану з захистом 

Батьківщини надається в розмірі одного прожиткового мінімуму щомісячно (з січня 

2021 року).– 2 особам на загальну суму 54,0 тис. грн.; 

4. Сім’ям загиблих (померлих) та зниклих безвісті учасників АТО, ООС, після 

встановлення відповідного статусу: 

- в розмірі одного прожиткового мінімуму щомісячно на сім’ю - 7 сімей на загальну 

суму 173,7тис. грн.; 

- на сім’ю раз на рік – 5 сім’ї на загальну суму 125,0 тис. грн.; 

- одноразово на сім’ю (якщо не отримували одноразову допомогу в 2016-2020 роках) 

– 2 сім’ї на загальну суму 200,00 тис. грн. 

5  Відшкодовано 50 відсотків сплати за житлово-комунальні послуги та придбання 

твердого палива (в межах середніх норм споживання згідно Постанови Кабінету 

Міністрів  України від 06.08.2014р. № 409 «Про встановлення державних соціальних 

стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування») родинам загиблих 

(померлих) учасників АТО, ООС за рахунок коштів місцевого бюджету (з січня 2021 

року) – 6 сім’ям на суму 29,9 тис. грн.  

Протягом 2021 року: 

- 5 осіб з числа учасників АТО, ООС направлені та пройшли професійну адаптацію; 

- 9 осіб забезпечено послугами із психологічної реабілітації.  

Комісією з питань встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, 

учасника війни, особи на яку поширюється чинність Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Жертви нацистських 

переслідувань» встановлено статус та надані відповідні пільги – 10 особам. 

Протягом 2021 року відділом проводилась робота щодо: 

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

учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, видача посвідчень, 

видача ветеранам  війни талони на міжміський проїзд;; 

 забезпечення діяльності комісії з розгляду питань надання  матеріальної 

допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих(померлих) учасників АТО, 

громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам 

прирівняним до них, ветеранам війни  та праці,  ветеранам війни(воїнів 



інтернаціоналістам), особам з інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської 

міської територіальної громади; 

 забезпечення діяльності комісії щодо розгляду заяв щодо виплати грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; 

 робота по встановленню статусу «Ветеран праці»,  видача та заміна 

посвідчень. В 2021 році видано 78 посвідчень. 

Протягом 2021 року відділом здійснювався облік, нарахування та підготовка 

відомостей:  

 на виплату компенсації за бензин особам, які мають особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною; 

 на виплату стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років; 

 на компенсаційні виплати учасникам та  постраждалим внаслідок аварії на 

ЧАЕС. 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 

«Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та іншим категоріям громадян» (зі змінами) спеціалістами відділу 

проводилась робота щодо  

 формування пакету документів для встановлення статусу відповідно до Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» та видачу відповідних посвідчень. 

Протягом року здійснювався розгляд звернень щодо виплати одноразової 

допомоги до 5 травня та підготовка документів до судових установ (відповідно до 

рішення Конституційного Суду України від 27.02.2020 № 3-р/2020 та зразкового 

рішення  Верховного  Суду  України від 29.09.2020 у справі № 440/2722/20 ветерани 

війни подають до суду  міських органів соцзахисту з вимогою виплатити державну 

грошову допомогу до 5 травня в розмірах, встановлених Законом ) Протягом 2021 

року розглянуто 135 звернення та підготовлено 50 відповідей до  судових справ. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 «Про 

порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування», протягом року 

виплачено компенсацію 34 особам з інвалідністю, що  мають право на отримання 

компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та  транспортне 

обслуговування. 

Управлінням соціального захисту населення за рахунок державного бюджету, 

згідно постанови КМУ від 08.04.2015 №185 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної 

допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби» ведеться 

робота по  виплаті разової  матеріальної допомоги – виплачено 22 особам.  

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про 

затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб 

з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку 

таких засобів»  здійснюється формування особових справ. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про 

затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб 

з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати 

грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби 

реабілітації» управління здійснює: 



- сканування документів зазначених в порядку,   формування особових справ, 

передачу один раз на два тижні сформовані справи до  Донецького обласного 

відділення Фонду соціального захисту інвалідів; 

- ознайомлює та надає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або 

їх законним представникам інформаційні матеріали щодо: переліку підприємств 

із зазначенням їх контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з 

питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, який 

розміщений на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики та Фонду; каталогу 

технічних та інших засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб; механізму забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації та отримання компенсації; 

- надає інформацію щодо електронного кабінету особи, його функціоналу та 

офіційного веб-сайту Мінсоцполітики; 

- надає інформацію щодо сумісності технічних та інших засобів реабілітації. 

Протягом 2021 року звернулися до управління 184 особи з індивідуальною 

програмою реабілітації та висновками лікарсько–консультативної комісії з питань 

оформлення заяви для отримання засобів реабілітації.  

Ведеться робота по внесенню відомостей до Централізованого банку даних 

проблем інвалідності, який постійно підтримується в актуальному стані.  

Спеціалісти управління безпосередньо приймають участь у роботі ВКК з 

розробки індивідуальної програми реабілітації для дітей з інвалідністю. 

Протягом 2021 року пройшли оздоровлення в санаторно-курортних закладах: 

       - особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з 

дитинства – 14 осіб; 

       -  особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до 1 

категорії – 8 осіб. 

 Протягом 2021 року управлінням було направлено на комплексну реабілітацію 9 

осіб з інвалідністю до Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної 

реабілітації осіб з інвалідністю «Донбас» та до Державної реабілітаційної установи 

«Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» - 2 особи , з 

низ 1 особа з інвалідністю, 1 дитина з інвалідністю. 

Згідно рішення Лиманської міської ради в 2021 році передбачено  видатки на 

забезпечення дітей з інвалідністю і дітей віком  до трьох років, які належать до групи 

ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційними послугами з міського 

бюджету. Пройшли курс реабілітації згідно поданих заяв – 13 дітей. 

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 27.03.2019 р. № 309 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» згідно індивідуальної 

програми реабілітації пройшли курс реабілітації 17 дітей з інвалідністю. 

За 2021 рік до Лиманського Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю направлено та  пройшли курсу реабілітації  32 дитини з інвалідністю 

згідно індивідуальних програм реабілітації. Зарахування дітей з інвалідністю до 

Центру відбувається на підставі повідомлення про направлення дитини з інвалідністю 

на реабілітацію видане управлінням  соціального захисту населення, при оформлені 

повного пакету документів за наявності медичного висновку та індивідуальної 

програми реабілітації. 



Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 «Про 

затвердження Типового положення про будинок – інтернат для громадян похилого 

віку та осіб з інвалідністю», наказу Міністерства соціальної політики України від 

29.02.2016 № 198 «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за 

особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності»  

управління  в разі потреби оформлює документи для влаштування до будинку – 

інтернату. Протягом 2021 року  управлінням оформлено до будинку – інтернату 17 

осіб. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про 

організацію надання соціальних послуг» для надання соціальних послуг до 

управління звернулись  431 особа.  

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. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017  № 256 

«Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із 

соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій 

населення» здійснюється виплата одноразової матеріальної допомоги непрацюючим 

малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Отримали 

матеріальну допомогу 35 особи. 

З метою контролю за станом погашення  заборгованості із заробітної плати  та 

забезпечення її скорочення  на підприємствах Лиманської ТГ,   при виконавчому 

комітеті працює  комісія з питань погашення  заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення),  пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та податкової 

заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської  міської територіальної 

громади» (далі- міська комісія). 

   Питання погашення заборгованості із заробітної плати  є першочерговим  та  дуже 

важливим.   Так, протягом  2021 року проведено 10 засідань міської  комісії, на яких 

заслуховувались   звіти керівників   підприємств  щодо   погашення заборгованості по 

заробітній плати та уникнення утворення нової заборгованості, погашення 

заборгованості із виплати наукових та пільгових пенсій, погашення заборгованості зі 

сплати єдиного  внеску на загальнообов’язкове державне страхування. 

Управлінням проводиться  щотижневий моніторинг  щодо заборгованості із 

заробітної плати. Станом на 01.12.2021  року  на підприємствах, які розташовані на 

території  Лиманської ТГ заборгованість з виплати заробітної плати- відсутня.  

В межах компетенції  комісією проводиться вся необхідна робота:  для 

стягнення заборгованості зі сплати єдиного  внеску на загальнообов’язкове державне 

страхування з підприємств-боржників:  керівники  запрошуються на  засідання  

комісії,  надають листи - пояснення та графіки   погашення заборгованості.  

Так, в результаті роботи комісії протягом 2021 погасили заборгованість: 

- по єдиному соціальному внеску - у сумі  218,0 тис. грн.,  

- по податкам до бюджету : юридичні особи -  у  сумі 1623,1   тис. грн.,  

ФОП у сумі   163,9 тис. грн. 

  Рішенням виконавчого комітету   від  27.01.2021 № 22  створена  та працює  комісія 

у справах  альтернативної (невійськової) служби, яка  вивчає та  розглядає в 

установленому порядку та у визначені строки  заяви громадян  про направлення  на 

альтернативну службу, дострокове звільнення з неї, а також інші документи, 



передбачені Положенням про порядок проходження альтернативної (невійськової) 

служби.  

На сьогоднішній день на підприємствах    житлово-комунального  господарства 

(КП «Лиманський Зеленбуд», КП «Компанія «Вода Донбасу» Лиманське виробниче  

управління  водопровідно-каналізаційного  господарства) та  соціального 

забезпечення (Територіальний центр  соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м. Лиман   проходять альтернативну  (невійськову) службу 5 осіб, 

релігійні переконання яких суперечать виконанню ними військового обов’язку. 

   Відповідно до покладених   обов’язків комісія у справах  альтернативної 

(невійськової) служби  здійснює контроль за  проходженням  громадянами 

альтернативної служби,  веде облік, інформує  Донецьку обласну державну 

адміністрацію , приймає   рішення   по всім питанням, які стосуються   проходження  

громадянами альтернативної (невійськової) служби   на  території Лиманської 

територіальної громади.  

        При виконавчому комітеті Лиманської міської ради  працює комісія з питань 

безпечної життєдіяльності населення, засідання якої відбуваються щокварталу. 

Протягом 2021 року проведено 3 засідання комісії з питань безпечної життєдіяльності 

населення, на яких були розглянуті питання  щодо  стану пожежної  та техногенної 

безпеки для людей похилого віку та  осіб з інвалідністю, які знаходяться на території 

Лиманської міської  територіальної громади,  щодо можливості  придбання  

відповідного одягу із світло відбиваючим елементами  з метою підвищення рівня  

безпеки дорожнього руху.  

Рішеннями виконавчого комітету Лиманської міської ради створені та 

працюють:  комісія та робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення - відбулося 2 засідання комісії , на яких розглядалися питання 

виплати заробітної плати нижче мінімального рівня. Протягом 2021 року проводилась 

роз’яснювальна робота серед роботодавців міста 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.  

         На  території Лиманської міської  територіальної громади  працює тристороння 

соціально-економічна рада, яка  створена рішенням виконавчого комітету Лиманської 

міської ради від 27.01.2021 року № 18, затверджено положення та склад комісії.  

Протягом 2021 року проведено 4 засідання  тристоронньої соціально-економічної 

ради, на якому розглядались питання: про виконання положень Генеральної угоди 

про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної 

політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2019-2021 роки в м. Лиман за 

2020 рік, про  план роботи тристоронньої соціально-економічної ради   на 2021 рік., 

про регулювання соціально-трудових відносин та стан укладення  колективних 

договорів протягом 2021 року на підприємствах, в установах, організація Лиманської 

міської територіальної громади.  

Сектором з питань праці надається методична та консультативна допомога 

підприємствам з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці щодо 

правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, 

зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, а також 

додаткову відпустку та доплати згідно атестації робочих місць. 

Протягом  2021 року зареєстровано та оприлюднені 14 колективних договори та   

39  змін та доповнень до них, надано 69 консультацій. 



Відділом державних соціальних інспекторів управління соціального захисту 

населення протягом 2021 року згідно чинного законодавства проводилась робота по 

контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги та використанням 

коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету, за напрямками: 

- обстеження матеріально-побутових умов  і співбесіди з заявниками та членами їх 

сімей для визначення складу сімей  та  їх нужденності; 

- перевірка достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан осіб, які 

входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної 

допомоги та субсидії; 

- моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги; 

- надання пропозицій щодо припинення надання державної соціальної допомоги, 

позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у 

випадках, передбачених законодавством; 

- інформаційно-роз’яснювальна робота з питань надання різних видів державної 

соціальної допомоги. 

Протягом 2021 року відділом державних соціальних інспекторів на виконання 

постанов Кабінету Міністрів України КМУ від 08.06.2018 № 365 «Деякі питання 

здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» та № 788 від 

21.08.2019 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»  

підготовлено і проведено 51 засідання комісії з питань призначення (відновлення ) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, яка проводиться щотижнево. 

Поновлено виплат 3376 внутрішньо переміщеним особам. Надано інформацію  

органам Пенсійного фонду щодо актуальності довідки ВПО на 438 осіб. 

Згідно Положення про головного державного соціального інспектора та 

державного соціального інспектора затвердженого постановою КМУ від 21.08.2001 

року № 1091, з  метою контролю за достовірністю та повнотою інформації про доходи 

та майновий стан осіб, які звертались  за призначенням державної соціальної 

допомоги та субсидії, державними соціальними інспекторами  з початку року 

перевірено 5268 справ отримувачів субсидії та соціальних виплат, щодо правильності 

призначення. В межах перевірки  здійснено та відпрацьовано 1569 запитів до ДФС, 

10877 запитів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та  Реєстру 

прав на нерухоме майно, 1130 запитів до МВС щодо придбань транспортних засобів, 

435 запитів до Держприкордонслужби, щодо перетину кордону отримувачами 

соціальних виплат та субсидій. Відпрацьовано 47 справ згідно інформації наданої 

Мінфіном в межах верифікації соціальних виплат.  Проведено обстеження 

матеріально побутових умов 632 сімей з метою підтвердження їх права на 

призначення допомоги, субсидії, пільги. В ході перевірок виявлено 103 порушення,  

що вплинуло на  встановлення права на призначення соціальної допомоги і субсидії 

та визначення її розміру, внаслідок  чого  були  надміру виплачені кошти в сумі 487,1 

тис. грн. а саме: 

- державної соціальної допомоги – 16 порушень на загальну суму 44,9 тис. грн.; 

- субсидії на оплату житлово – комунальних послуг 60 порушень на загальну суму 

194,3 тис. грн. 

- адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 27 порушень на загальну суму 

247,9 тис.грн. 

Громадянам, які надали недостовірну інформацію про доходи та майновий стан, 

повідомлено про розмір надміру виплачених коштів і вони ознайомлені зі статтями 



Законів України про відповідальність за надання недостовірної інформації та порядок 

оскарження рішення органу, що призначає державні соціальні допомоги. Постійно 

проводиться робота з боржниками по поверненню надміру виплачених їм державних 

коштів до бюджету. Громадянам, яким  було надміру виплачено кошти, надіслано 103 

повідомлення про розмір боргу та необхідність його повернення. Розмір повернутих 

до бюджету надміру виплачених коштів державної соціальної допомоги та субсидії за 

звітний період складає 1155,8 тис. грн.  

На отримувачів державних допомог та субсидій які добровільно не повернули  

надміру виплачені кошти у встановлені терміни, відділом державних соціальних 

інспекторів протягом 2021 року було подано  9 позовів до суду про стягнення надміру 

виплачених коштів допомог відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 

01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

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

житлово-комунальних послуг», згідно з законом України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», відповідно Закону України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та субсидій відповідно 

постанови «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива». По 6 справам  рішення винесено на 

користь управління соціального захисту населення, 1 справа знаходиться на розгляді 

в суді, по яким рішення на даний час ще не ухвалено. .  

 Для попередження нецільового використання коштів отримувачами допомоги 

при народженні дитини державними соціальними інспекторами щомісяця надаються 

списки одержувачів допомоги до міського центру соціальних служб для здійснення 

постійного контролю за цільовим використанням коштів допомоги при народженні 

дитини. 

Сектором контролю за правильністю призначення і виплати пенсій 

здійснювався контроль за дотриманням законодавства під час призначення 

(перерахунку) та виплати пенсій Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Донецькій області Сервісним центром №3 (м. Лиман)  протягом 2021 року перевірено 

5263 справи, у тому числі:  

- 499 пенсійних справ нового призначення; 

- 820 пенсійних справ, по яким здійснені перерахунки пенсій згідно заяв; 

- 72 пенсійні справи, по яким здійснено перерахунки пенсій згідно заяв у                       

зв’язку з переходом на інший вид пенсії; 

- 969 пенсійних справ у зв’язку зі зміною банківських реквізитів; 

- 1296 архівних пенсійних справ, по яким здійснено виплату допомоги на 

поховання; 

- 47 пенсійних справ, по яким здійснені перерахунки пенсій у зв’язку з 

перебуванням у будинках-інтернатах; 

- 1033 пенсійні справи по яким здійснена перевірка даних заробітної плати 

згідно даних системи персоніфікованого обліку. 

За результатами перевірки виявлено недоплату пенсій по 10 пенсійним справам 

на суму 6785,20 грн., та переплати пенсій по 7 пенсійним справам на суму 24287,55 

грн. 

З метою підвищення рівня інформованості населення та суттєвого покращення 

соціального обслуговування та надання усіх видів державної соціальної допомоги 

населенню громади на офіційному сайті Лиманської ТГ, на інформаційних стендах 



управління та в приміщеннях старостинських округів на території Лиманської ТГ 

розміщена інформація щодо графіків особистого прийому громадян начальником та 

заступниками управління соціального захисту населення Лиманської міської ради та 

особистого прийому громадян за місцем їх проживання керівництвом управління, 

проведення «Прямої лінії», функціонування «Телефону довіри» та інформаційно-

аналітична довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян.  

З метою посилення гласності та прозорості в діяльності місцевих органів влади, 

підвищення правової освіти серед населення з питань звернень громадян в газеті 

«Зоря», на офіційному веб-сайті Лиманської міської ради та в додатку «Смарт-місто» 

оголошення про проведення «Прямої лінії» та функціонування «Телефону довіри».  

Діловодство за зверненнями громадян в управлінні ведеться відповідно до 

Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і 

місцевого самоврядування, об’єдннаннях громадян, на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348. 

Всі звернення розглянуто виконавцями в терміни, визначені чинним 

законодавством.  

 З метою забезпечення дотримання установлених правил карантину та 

убезпечення найбільш уразливих категорій населення від зараження гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 

особисті та виїзні прийоми начальником та заступниками управління протягом 2021 

року не здійснювалися.  

З метою попередження повторних та колективних звернень, а також звернень 

до органів влади вищого рівня на всі запитання, порушені у зверненнях, заявникам 

надавалися вичерпні, аргументовані відповіді та роз’яснення. Із заявниками 

проводилася відповідна робота по задоволенню їхніх вимог, якщо вони були законні 

та належали до компетенції управління.  

Протягом звітного періоду порушення термінів розгляду звернень, визначених 

статтею 20 Закону України «Про звернення громадян», допущено не було. Всі 

звернення розглядались та вирішувались, за загальним правилом,  у термін не більше 

одного місяця від дня їх надходження.  

З метою попередження скарг та забезпечення гласності, прозорості і відкритості 

у діяльності управління, у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 

Лиманської міської ради постійно роз’яснюються питання соціального захисту 

населення. Для інформування населення з діючого законодавства постійно 

поновлюються матеріали на інформаційних стендах в приміщенні управління, 

надсилаються такі матеріали і до старостинських округів Лиманської територіальної 

громади.  

В управлінні працює «мобільний соціальний офіс», створений розпорядженням 

міського голови від 18.12.2012 року № 259 з метою підвищення ефективності та 

адресності системи надання громадянам соціальної підтримки, підвищення рівня 

інформованості населення з питань реалізації державної соціальної політики, 

попередження скарг і звернень громадян.  

До складу  «мобільного соціального офісу» увійшли спеціалісти управління 

соціального захисту населення. Протягом 2021 року здійснено 196 виїзних прийомів, 

прийнято – 283 заяви та надано 2706 консультацій. 



З понеділка по четверг в управлінні функціонує «телефон довіри» ( 4-14-50; 4-

13-56; 4-14-07), на якому надаються роз’яснення з усіх питань соціального захисту. За 

звітний період на «телефон довіри» зателефонувало 149 осіб.  

Робота зі зверненнями громадян щомісячно розглядається на постійно діючих 

комісіях з питань розгляду звернень громадян і знаходиться на постійному контролі 

керівництва управління.  

З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян вбачається за 

доцільне і надалі приділяти постійну і неослабну увагу роботі із зверненнями 

громадян, як одному із пріоритетних напрямів діяльності управління соціального 

захисту населення Лиманської міської ради. 

Штатна чисельність управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради станом на 01.01.2022 року 66 одиниць, у тому числі начальник 

управління, 2 заступника начальника управління, 5 начальників відділів, 55 

спеціалістів, 1 водій, 1 комендант, 1 прибиральниця.  

 Видано у 2021 році 488 наказів з основної діяльності та з кадрових питань 

(особового складу).  

Протягом звітного періоду управлінням підготовлено 48 проєктів рішень та 

розпоряджень, затверджено 79 паспортів та 19 звітів про виконання паспортів 

бюджетних програм місцевого бюджету за 2021 рік.  

Протягом  року управлінням соціального захисту населення було прийнято участь 

в 63 судах.  

Витрати з бюджету на забезпечення роботи управління за 2021 рік складають: 

- заробітна плата та інші виплати по трудовому законодавству працівників – 

13151,5 тис. грн.; 

- видатки на обслуговування службового транспорту – 74,9 тис. грн., в т.ч. 

витрати на пальне та мастильні матеріали – 32,0 тис. грн., придбання запасних 

частин – 14,5 тис.грн., послуги із страхування транспортного засобу – 0,6 тис. 

грн., послуги з проведення медичного огляду водія – 3,8 тис. грн.; 

поточний ремонт автомобіля -4,0 тис.грн. 

- придбання канцтоварів, друкованої продукції та папір  – 99,4 тис.  грн.; 

- телекомунікаційні послуги – 88,3 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг – 218,5 тис. грн..   

Протягом 2021 року на рахунки управління надійшло фінансування з 

державного, обласного та місцевого бюджетів  на виконання програм соціального 

захисту населення сумі 249022,2 тис. грн. 

Вважаю діяльність управління задовільною.  

Протягом 2022 року планується подовжити роботу управління за даними 

напрямками.  

 

 

Начальник управління        Ганна МАЛЬЧЕНКО 

   

 


