
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 
 
 
Про схвалення проєкту рішення 
міської ради «Про затвердження 
Комплексної програми  соціального 
захисту населення   Лиманської міської 
територіальної громади на 2022- 2024 роки» 
 
 

 
         Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження Про затвердження 
Комплексної програми  соціального захисту населення   Лиманської міської 
територіальної громади на 2022- 2024 роки», керуючись ст.34,52 Закону України 
«Про місцеве  самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  міської  ради 
 
ВИРІШИВ: 
          
            1. Схвалити проєкт рішення міської ради « Про затвердження Комплексної 
програми  соціального захисту населення   Лиманської міської територіальної 
громади на 2022- 2024 роки ». 
            2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Мальченко) 
подати на розгляд  та затвердження сесії міської ради проєкт рішення « Про 
затвердження Комплексної програми  соціального захисту населення   Лиманської 
міської територіальної громади на 2022- 2024 роки». 
            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови  Афоніна Ю.А. 

 
 
 
 

Міський  голова                                                  О.В.Журавльов 
 
 

                                                    
 
 
 

 
 



ПРОЄКТ 

             
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 __________                                                                                   №_______               
                                                                   м. Лиман 
 
 
 

Про затвердження Комплексної 
програми  соціального захисту 
населення   Лиманської міської 
територіальної громади на 2022- 2024 
роки  
 

 
 
 З метою посилення соціального захисту населення, підвищення ефективності 

системи надання громадянам соціальної підтримки рівня життя незахищеним 
верствам населення, відповідно  п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити  Комплексну програму соціального захисту населення   Лиманської 
міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки (далі –   Програма) 
(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук), з питань освіти, 
охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту,  в справах молоді та 
соціального захисту населення (Ребров), заступника міського голови 
 Афоніна  Ю.А.  

 
 
       Міський  голова        О.В.Журавльов 
 
 
 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

  рішення міської ради  

         __________№________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Комплексна програма 
соціального захисту населення   Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 - 2024 роки 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Лиман – 2021 
 
 
 



І. Загальна характеристика Програми 
 

Нормативно-правовою базою для прийняття Комплексної програми 
соціального захисту населення Лиманської  міської територіальної громади на 2022–
2024 роки (далі – Програма) є Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний статус громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основи соціальної захищеності 
осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги» інші. 

 На  території Лиманської  міської територіальної громади проживає значна 
кількість громадян, які мають статус вразливих категорій або тимчасово перебувають 
в складних життєвих обставинах.  

 В органах Пенсійного фонду 32328 осіб отримують пенсію за віком та по 
інвалідності.  

В управлінні  соціального захисту населення  отримують допомогу  сім’ям  з 
дітьми 8870 сімей,  допомогу по інвалідності – 1003 сім’ї, отримувачів житлових  
субсидії 10623 сімей,  допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам – 
3661 сім’я, 12929  осіб пільгової категорії громадян.    

Значна частина осіб, які опинились в складних життєвих обставинах у період 
дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. не можуть працевлаштуватись і, разом з 
тим не мають підстав для соціальних виплат. 

Станом на 01.07.2021 року на території громади проживає: 
 464 учасників бойових дій,  
 в тому числі -379 учасників АТО/ООС, 
 313 учасників війни, 
 109 осіб з інвалідністю внаслідок військових дій, 
 2676 дітей війни, 
 341 багатодітна сім’я , 
 141 ветеран військової служби та органів МВС, 
 90 сімей отримують допомоги за надання соціальних послуг  
 7  сімей загиблих учасників АТО/ООС; 
 

 В умовах зниження рівня доходів громадян, підвищення рівня захворюваності 
на фоні сучасних епідеміологічних викликів, підвищення цін на ліки і платні медичні 
послуги, проведення дорого вартісного оперативного лікування та ліквідації загрози 
для життя пацієнта збільшилась потреба громадян в наданні матеріальної допомоги 
на лікування. 

 
II. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

Декілька років поспіль одним із видів соціальної підтримки мешканців , які 
опинилися в скрутній життєвій ситуації, є надання одноразової адресної грошової 
допомоги. 

Щороку зростає кількість звернень від громадян  щодо надання адресної 
грошової допомоги на дорогі операції, довготривале дорого вартісне лікування.  



Так, у 2020 році за наданням грошової допомоги звернулася 1989 осіб, 
матеріальну допомогу надано 1919 особам на суму 2753,7 тис. грн. 

 Станом на 1.07. 2021 року звернулося  1215  осіб, матеріальну допомогу надано  
1073 особам на суму 1747,2 тис. грн. 

У громаді  налічується 12929 осіб пільгової категорії  громадян, а саме: 
- 211 осіб відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 
- 5560 осіб  відповідно по Закону України «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; 
- 1036 осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 
- 1613 осіб відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні»; 
- 1156 багатодітних  сімей відповідно до Закону України «Про охорону 

дитинства» та інші. 
Не менш актуальною проблемою залишається оздоровлення осіб з інвалідністю 

від загального захворювання та з дитинства, а також оздоровлення дітей .  
Актуальним залишається питання щодо підтримки  учасників АТО/ООС та сімей 

загиблих учасників АТО/ООС, здійснення заходів із вшанування пам’яті захисників 
України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України. В громаді   проживає  15 осіб з числа членів сімей загиблих 
учасників АТО.  

Стає більш актуальною діяльність інститутів громадянського суспільства, участь 
у конкурсному відборі проєктів та заходів. 
 
III. Мета Програми 
 

Метою  Програми є вирішення проблем підвищення рівня та якості життя, 
посилення соціального захисту окремих категорій громадян  Лиманської міської 
територіальної  громади, надання їм допомоги, забезпечення  додатковими 
гарантіями, фінансова підтримка найбільш незахищених верств населення. 
 
IV. Шляхи виконання Програми 
 

Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем і зменшення 
соціальної напруги серед населення громади шляхом розширення кола соціальних 
гарантій для цієї категорії осіб.  

Вирішити вищезазначені проблеми передбачається шляхом розроблення заходів 
дієвої адресної підтримки. 

Адресне спрямування коштів з бюджету Лиманської міської територіальної 
громади  для надання фінансової підтримки окремим категоріям громадян надасть 
можливість  покращення стану здоров’я осіб з інвалідністю, ветеранів війни та  
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей ; покращення 
матеріального стану малозахищених верств населення; сімей, які опинилися у 
скрутній життєвій ситуації; ветеранів та учасників війни;  громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи;  осіб з інвалідністю;  учасників АТО/ООС та 



членів сімей загиблих учасників АТО/ООС; з підтримки діяльності громадських  
організацій, тощо. 

Програму передбачено реалізувати за 3 роки, у період з 2022 року по  
2024 рік включно.  

Для досягнення основної мети передбачено здійснити заходи Програми,  
етапність виконання Програми визначається  і залежить від фінансових можливостей  
бюджету Лиманської міської територіальної громади. 

 
V. Ресурсне забезпечення 
 

Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, проводиться 
за рахунок коштів   бюджету Лиманської міської територіальної громади на 
відповідний рік. 

 
VI. Напрямки і заходи Програми 
 
 З метою реалізації Програми визначено  заходи, а також відповідальних, 
джерела та обсяги фінансування  (додаток до Програми).  
 
VII. Очікувані  результати 
 

Виконання Програми надасть змогу забезпечити стабілізацію рівня життя 
малозабезпечених верств населення, вирішення соціальних проблем осіб пільгової 
категорії населення громади 

 Виконання Програми надасть можливість: 
- надати матеріальну підтримку незахищеним верствам населення, тяжкохворим 

та онкохворим, сім’ям у яких народилася трійня, особам, які досягли 100  і 
більше років; 

- надати матеріальну допомогу учасникам АТО/ ООС, членам сімей загиблих 
учасників АТО/ООС; 

- забезпечити надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
автомобільним та залізничним транспортом окремих категорій громадян; 

- забезпечити компенсацією вартості проїзду один раз на рік особам, які 
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

- забезпечити пільгами на послуги зв’язку осіб, які мають право на таку пільгу, 
почесним громадянам міста  

- забезпечення санаторно- курортним лікуванням , оздоровлення дітей;    
- забезпечення активного розвитку та діяльності громадських організацій; 
- забезпечення ншими пільгами та компенсаціями і матеріальним забезпеченням, 

тощо. 
 
 



Програма соціального захисту населення Лиманської міської територіальної громади 
на 2022- 2024 роки розроблена управлінням соціального захисту населення 
Лиманської міської ради. 
 
 
Начальник управління                  Г.В.Мальченко 
 
 
Секретар міської ради                Н.В.Ляшко  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
Програми соціального захисту населення   Лиманської міської територіальної 

громади на 2022- 2024 роки  
 

 
1 Назва документа щодо 

розроблення Програми 
 Закони України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», 
«Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні», «Про статус і 
соціальний статус громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх 
сімей», «Про основи соціальної 
захищеності осіб з  інвалідністю в 
Україні», «Про соціальні послуг», «Про 
місцеве самоврядування»  

2 Розробник Програми Управління соціального захисту населення 
міської ради 

3 Співрозробники Програми - 

4 Відповідальні виконавці Управління соціального захисту населення 
міської ради,  

5 Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

6 Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми 

 Бюджет Лиманської міської 
територіальної громади 

7 Мета Програми Підвищення ефективності системи надання 
соціальних послуг  та адресної соціальної 
підтримки громадян для підвищення рівня  
життя, вирішення проблем матеріального, 
соціального, побутового характеру.  

8 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, передбачених для 
реалізації Програми, всього 

 
45466,03 тис.грн 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Додаток  
до Комплексної програми 
соціального захисту населення   
Лиманської міської територіальної 
громади на 2022- 2024 роки 

 
 

Заходи Комплексної  програми соціального захисту населення   Лиманської міської територіальної громади  
на 2022- 2024 роки 

 
№  
з/п 

Перелік заходів 
Програми 

Виконавці Термін 
виконанн

я 

Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування по 
роках,  

тис.грн. 

Очікувані 
результати 

 

2022 рік 2023 рік  2024 
рік  

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Забезпечення 
санаторно-курортним 
лікуванням осіб з 
інвалідністю  
 

УСЗН щорічно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

28,5 42,0 57,5 128,0 Оздоровлення осіб з 
інвалідністю: 
в 2022 році -3 особи; 
в 2023 році -4 особи; 
в 2024 році -5 осіб. 

2 Щомісячні стипендії 
особам, яким 
виповнилось 100 і 
більше років 
 

УСЗН щомісячно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

24,5 30,5 36,5 91,5 Покращення матеріального 
становища осіб, яким 
виповнилося 100 і більше 
років  

3 Надання соціальних 
гарантій фізичним 
особам, які надають 
соціальні послуги 
громадянам похилого 

УСЗН щомісячно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

1200,0 1200,0 1200,0 3600,0 Покращення матеріального 
стану 



віку, особам з 
інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, 
які не здатні до 
самообслуговування і 
потребують 
сторонньої допомоги 
 

4 Надання послуг на 
щомісячну виплату 
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 
 

УСЗН щомісячно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

19,5 20,5 22,0 62,0 Покращення матеріального 
стану  

5 Здійснення 
соціального патронажу 
осіб, звільнених з 
місць позбавлення 
волі,бездомних 
громадян та надання 
їм в разі потреби, 
одноразової грошової 
допомоги для 
оформлення паспорту 

 бюджет 
Лимансько

ї міської 
територіал

ьної 
громади 

бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

2,0 2,5 3,0 7,5 Покращення матеріального 
стану 



6 Виплата компенсації 
вартості безоплатного 
або з 50% знижкою 
вартості проїзду один 
раз на рік до будь-
якого пункту України і 
назад автомобільним, 
або повітряним, або 
залізничним, або 
водним транспортом 
особам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи віднесених 
до 1 та 2 категорії 

УСЗН щорічно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

5,0 6,0 7,0 18,0 Покращення матеріального 
стану  

7 Пільги окремим 
категоріям громадян з 
оплати послуг зв’язку 
 

УСЗН щомісячно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

55,0 55,0 55,0 165,0 Покращення матеріального 
стану 

8 Заходи щодо 
вшанування пам’яті 
загиблих учасників 
АТО/ООС 

Відділ 
культури та 

туризму 
міської ради 

щорічно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

100,0 100,0 100,0 300,0 Вшанування пам’яті  
загиблих під час 
визволення Лиманської  
міської територіальної 
громади 

9 Одноразова виплата 
учасникам  АТО/  
ООС і  членам сімей 
загиблих учасників 
АТО/ ООС 
 

УСЗН протягом 
2022-2024 

років. 

бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

634,5 634,5 634,5 1903,5  Фінансова підтримка 
учасникам  АТО/  ООС і  
членам сімей загиблих 
учасників АТО/ ООС 
 

10 Щомісячна виплата в 
розмірі одного 
прожиткового 
мінімуму особам з 
інвалідністю внаслідок 
війни з числа 

УСЗН щомісячно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

275,4 275,4 275,4 826,2  Фінансова підтримка осіб 
з інвалідністю внаслідок 
війни з числа учасників  
АТО/  ООС і  членам сімей 
загиблих учасників АТО/ 
ООС 



учасників АТО та 
ООС, сім'ям загиблих 
(померлих) та зниклих 
безвісті учасників 
АТО  та ООС 
 

 

11 Відшкодування 50 % 
сплати за ЖКП та 
придбання твердого 
палива родинам 
загиблих учасників 
АТО/ ООС 
 

УСЗН щомісячно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

71,5 73,8 75,13 220,43  Фінансова підтримка 
родин загиблих  учасників 
АТО/ ООС 
 

12 Організація 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, та дітей, 
які виховуються в 
сім'ях з дітьми, 
відшкодування 
вартості якого 
здійснюється за 
рахунок коштів  
бюджетів усіх рівнів 
 

УСЗН щорічно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

3943,0 4781,2 5746,7 14470,9 Оздоровляться діти 
в 2022 році-210; 
в 2023 році-235; 
в 2024 році-265. 
 
 
 
 

13 Компенсаційні 
виплати за пільгове 
перевезення окремих 
категорій громадян 
автомобільним 
транспортом 
 

УСЗН щомісячно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

1200,0 1500,0 1700,0 4400,0 Покращення матеріального 
стану пільгової категорії 
громадян  

14 Компенсаційні 
виплати за пільгове 
перевезення окремих 

УСЗН щомісячно бюджет 
Лиманської 

міської 

3000,0 2500,0 2500,0 800,0 Покращення матеріального 
стану пільгової категорії 
громадян 



категорій громадян 
залізничним 
транспортом 
 

територіаль
ної громади 

15 Видатки на 
відшкодування пільг, 
які надаються 
почесним громадянам 
Лиманської ТГ 
 

УСЗН щомісячно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

45,0 50,0 55,0 150,0 Покращення матеріального 
стану  

16 Надання матеріальної 
допомоги на 
виконання 
капітального ремонту 
квартир (будинків) 
громадянам , які 
мають на це право 

УСЗН щомісячно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

200,0 250,0 300,0 750,0 Покращення матеріального 
стану  пільгової категорії 
громадян 

17 Видатки на 
забезпечення дітей з 
інвалідністю і дітям 
віком  до трьох років, 
які належать до групи 
ризику щодо 
отримання 
інвалідності, 
реабілітаційних послуг 
 

УСЗН щорічно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

312,0 312,0 312,0 936,0 Пройдуть курс реабілітації 
15 дітей 

18 Забезпечення 
подарунками на 
проведення святкових 
заходів для дітей з 
інвалідністю, які 
проходять курс 
реабілітації у центрі 
 

УСЗН щорічно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

8,0 9,0 10,0 27,0 Покращення матеріального 
становища мешканців 
громади 

19 Забезпечення 
подарунками дітей з 

УСЗН щорічно бюджет 
Лиманської 

20,0 25,0 25,0 70,0 Покращення матеріального 
становища мешканців 



інвалідністю, які не 
відвідують дошкільні 
та шкільні учбові 
заклади 
 

міської 
територіаль
ної громади 

громади 

20 Фінансова підтримка 
громадських 
організацій міста  
ветеранів та осіб з 
інвалідністю  
соціального 
спрямування  
( за конкурсом)  

УСЗН 
 

щорічно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

500,0 500,0 500,0 1500,0 Фінансова підтримка 
громадських організацій 

21 Надання матеріальної 
допомоги особам з  
інвалідністю, 
ветеранам війни  і 
праці, 
непрацездатним, 
малозабезпеченим 
громадянам, на 
підставі обстеження їх 
соціально - побутових 
умов проживання  

УСЗН щорічно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

2000,0 2200,0 2500,0 6700,0 Покращення матеріального 
становища мешканців 
громади 

22 Надання матеріальної 
допомоги на 
поховання виконавцям 
волевиявлення 
померлих 
малозабезпечених осіб 
 

УСЗН протягом 
2022-2024 

років 

бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

200,0 220,0 250,0 670,0 Покращення матеріального 
становища мешканців 
громади 

23 Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
родині , в якій 
народилася трійня та 
які зареєстровані та 
мешкають на території 

УСЗН щорічно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

30,0 30,0 30,0 90,0 Покращення матеріального 
стану родин, в яких 
народилася трійня та які 
зареєстровані та мешкають 
на території Лиманської 
міської територіальної 



Лиманської міської 
територіальної 
громади  

громади  

24 Надання матеріальної 
допомоги прийомним 
сім’ям та будинкам 
сімейного типу до Дня 
захисту дітей 

УСЗН щорічно бюджет 
Лиманської 

міської 
територіаль
ної громади 

50,0 50,0 50,0 150,0 Покращення матеріального 
стану в прийомних сім’ях 
та будинках сімейного 
типу 

  Всього   13973,9 14947,4 16544,73 45466,03  
  

Заходи Комплексної програми соціального захисту населення   Лиманської міської територіальної громади на 2022- 2024 
роки розроблені управлінням соціального захисту населення Лиманської міської ради 
 
 
 
 
 
Начальник управління             Г.В.Мальченко 
 
 
 
Секретар міської ради            Н.В.Ляшко 

 


