
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 

Про затвердження звіту 

про роботу управління 

соціального захисту 

населення Лиманської 

міської ради за 2019 рік 

 

Відповідно до Додатку № 5 Статуту Лиманської об’єднаної територіальної 

громади, затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-987, 

керуючись ст. 27,34,52,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Затвердити звіт про роботу управління соціального захисту населення 

Лиманської міської ради за 2019 рік, що додається 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          П.Ф.Цимідан                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 до рішення виконавчого  

 комітету міської ради 

 __________№__________ 

 

 

Звіт  про роботу управління соціального захисту Лиманської міської ради 

за  2019 рік. 

 

Основним завданням управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради є забезпечення реалізації державної політики на території Лиманської 

об’єднаної 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 пенсіонерів, осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян, 

дітей –сиріт, одиноких матерів, багатодітних, сімей з дітьми, а також 

малозабезпечених сімей, інших соціально незахищених громадян, які потребують 

допомоги і соціальної підтримки з боку держави. 

В 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 малозабезпеченим громадянам і сім’ям з 

дітьми, призначення та виплата цільової грошової допомоги на прожиття, 

здійснення компенсаційних заходів соціального захисту населення. Надання 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

твердого палива та їх перерахування згідно законодавства. 

 Протягом  2019 року  було виплачено державної допомоги відповідно Закону 

України « Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  щомісяця 3239 сім’ям , видатки 

якої становлять  44286,0тис.грн.  також протягом року за призначенням допомог 

сім’ям з дітьми або перерахунком звернулось 2383 сім’ї в тому числі за 

призначенням допомоги при народжені дитини, допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку та піклування, допомогу на дітей одинокої матері.  Також 

протягом 2019року були встановлені нові види державної допомоги  для сімей з 

дітьми, це відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2019року 

№250 « Про деякі питання соціальної підтримки багатодітним сім’ям» - допомога на 

дітей , які виховуються в багатодітних сім’ях  призначено 294 сім’ям на  311 дітей та 

протягом року виплачено 3732,0 тис грн..  



з 01.01.2019 року вступив в силу Закон України « Про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають хворими 

дітьми від 03.07.2018року № 2476,  відповідно якого встановлено новий вид 

допомоги:  

допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, 

тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні 

захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий 

діабет І типу( інсулінозалежний) , гострі або хронічні захворювання нирок IV 

ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, 

потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.  За призначення 

цієї допомоги звернулось 13 сімей , яким було призначено  та виплачено допомоги  

64,1тис.грн. 

Відповідно Закону України « Про державну соціальну допомогу  особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю»  на обліку в управлінні перебувають 725 осіб з 

інвалідністю  в тому числі  298 дітей з інвалідністю, яким  щомісяця протягом року 

виплачено допомоги  15016,6 тис.грн. в тому числі  особам з інвалідністю з 

дитинства І групи  та на дітей з інвалідністю  виплачено надбавки на догляд  

4136,92тис.грн.  

 Відповідно Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» на обліку в управлінні перебуває  998  малозабезпечених 

сімей в яких виховується 2020 дітей.  Значна кількість малозабезпечених сімей  це 

багатодітні сім’ї.  Ця допомога відповідно вимогам чинного законодавства 

призначається та виплачується на шість місяців, розмір допомоги залежить   від 

сукупного доходу сім’ї,кількості членів сім`ї та установленого граничного рівня 

малозабезпеченості.   Так протягом 2019 року в  відділі грошових виплат та 

компенсацій зареєстровано 1423 звернення за призначенням цієї допомоги   по 1039 

зверненнях допомога призначена та виплачувалась протягом 2019 року на загальну 

суму 15291,67 тис.грн .  

 Відповідно Закону України « Про державну соціальну допомогу  особам , які 

не мають права на пенсію та особам з інвалідністю»  на обліку перебувають 223 

особи. Цей вид допомоги призначається особам  які не набули права на одержання 

пенсії за віком, при установлені інвалідності або у випадках коли  не має можливості 

призначити пенсію вразі втрати годувальника  на не повнолітніх дітей.  Розмір 

виплати застосовується не менше прожиткового мінімуму  установленого для не 

працездатної особи . Таким чином протягом року управлінням соціального захисту 

населення було виплачено 3252,67 тис. грн. 

 В зв’язку із внесенням змін до пенсійного законодавства відповідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017року  №1098 введена в дію тимчасову 

державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Протягом  2019 року  на 

обліку в управлінні перебувають та отримують допомогу 29 осіб  яким  виплачено 

251,3 тис.грн.  

 Контингент одержувачів тимчасової допомоги згідно постанови КМУ від 

22.02.2006 р. № 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» збережено на 

рівні попереднього періоду у кількості  25 осіб. Розмір допомоги залежить  від 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї та збільшується в зв'язку з підвищенням 

прожиткового мінімуму та зміною вікової категорії дітей - становить  – 84,8тис.грн 



 Контингент одержувачів компенсації згідно постанови Кабінету Міністрів 

України  від 29.04.2004 р. № 558 « Про затвердження Порядку призначення і 

виплати компенсаційної виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги»  

за  2019 рік становить 162 одержувача яким протягом року виплачено коштів на 

суму 273,8 тис.грн..  

Протягом  2019 рік, відповідно  ст..5 Закону України « Про психіатричну 

допомогу»  мають право  на отримання щомісячної грошової допомоги особи,  які 

проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за 

висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за ним 79 отримувачів та виплачено коштів на суму 1536,2 

тис.грн 

  Згідно постанови Кабінету Міністрів України 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», 

протягом 2019 року на обліку в управлінні як одержувачі державних допомог 

перебувають 8 прийомних сімей та 2  будинка сімейного типу,  в яких виховуються  

28 дітей, -  виплачено допомоги 1799,3тис. грн.  

 Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014року №509  

«Про облік внутрішньо переміщених осіб» протягом 2019 року на обліку в 

управлінні перебуває 23680 осіб . Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014року №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги 

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

на оплату житлово-комунальних послуг» протягом 2019 року отримали допомогу 

3649 сімей на суму 47464,1тис.грн. 

В тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб протягом 2019 року  на їх 

звернення було призначено та виплачено 370 різних видів допомог в тому числі : 

- на народження - 147, на дітей одинокої матері – 96, державна соціальна 

допомога малозабезпеченим сім’ям – 59, соціальна допомога особам з інвалідністю 

та дітям з інвалідністю – 9 ,  інші допомоги – 59. 

Розміри державних соціальних допомог визначаються на підставі 

прожиткового мінімуму для  соціально демографічних груп населення  відповідно 

Закону України « Про Державний бюджет України».  Для своєчасного отримання 

державних допомог спеціалістами відділу без  додаткового звернення отримувачів 

допомог було здійснено перерахунок  допомог в автоматичному режимі,  з 1 січня, з 

1 липня та з 1 грудня.   

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2011року № 178   

«Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії 

застрахованих осіб»,  кожного місяця відділом грошових виплат та компенсацій не 

працюючим деяким категоріям застрахованих осіб, які отримують державні 

допомоги : 

- осіб, які доглядають за дитиною до 3-х років та отримують допомогу на 

народження дитини ( 1390 осіб); 

- одному з непрацюючих працездатних батьків, які фактично здійснюють 

догляд за дитиною з інвалідністю ( 132 особи ) 



- непрацюючій працездатній особі, що здійснюють догляд за особою з 

інвалідністю І групи та отримують допомогу, надбавку, компенсацію  (48 

осіб) 

- не працюючій працездатній особі, які здійснюють догляд за особою похилого 

віку , яка потребує постійного стороннього догляду або досягла 80річного 

віку(52 осіб ) 

щомісяця протягом року здійснювалося нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування . За звітний рік  нараховано  

єдиного внеску на загальну суму 20204,343 тис.грн. 

  Житлова субсидія є одним із видів соціальної підтримки незахищених верст 

населення. З початку 2019 року  в Лиманській ОТГ було охоплено 7500 сімей, 

надано субсидій на суму 25724,7 тис. грн.  

Протягом 2019 року до управління соціального захисту населення  з заявою 

про призначення житлової субсидії звернулось  4907  сімей в тому числі на 

призначення субсидії на тверде паливо 1995 сімей. 

В зв’язку з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 

21.10.1995р № 848  «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», при зверненні за 

призначенням субсидії подається лише заява та декларація.   Для призначення 

субсидії  збір необхідної інформації покладається на спеціалістів відділу грошових 

виплат та компенсацій :     

- про доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійним фондом 

України у порядку, встановленому Фондом та Мінсоцполітики; 

- про доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, а 

також групу платників єдиного податку, до якої належить фізична особа - 

підприємець, що обрала спрощену систему оподаткування, - ДФС у порядку, 

встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном; 

 - про перетин державного кордону особами, у яких обов’язково зазначаються 

дати перетину державного кордону, - Держприкордонслужбою; 

       - про наявність в осіб транспортних засобів - уповноваженими органами МВС у 

порядку, встановленому Мінсоцполітики та МВС; 

- про наявність у осіб заборгованості за виконавчими провадженнями про 

стягнення аліментів із Єдиного реєстру боржників - Мін’юстом у порядку, 

встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом; 

 - про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях (будинках) осіб - органами 

місцевого самоврядування або уповноваженими ними органами; 

 - про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами - 

управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг, у яких 

зазначається: 

 - про розмір платежів за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми 

житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування; 



- про розмір внесків/платежів об’єднанню на оплату витрат на управління 

багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних 

нормативів житлово-комунального обслуговування; 

- про суму простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) 

заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління 

багатоквартирним будинком, а також сума простроченої понад місяць (на дату 

надання такої інформації) заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу за 

житлово-комунальні послуги, обов’язкової частки внеску/платежу на оплату витрат 

на управління багатоквартирним будинком, внеску за встановлення, обслуговування 

та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для 

споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за 

індивідуальними договорами.  

В випадках не можливості отримання будь-якої інформації спеціалісти  

повідомляють заявника та допрацьовують  необхідну інформацію.  В період 

проведення перерахунку субсидії на початок не опалювального сезону  (підлягало 

перерахунку 3732 справи) та на початок опалювального сезону ( підлягало 

перерахунку 3894 справи), спеціалістами відділу була проведена інформаційно- 

роз’яснювальна робота  конкретно з кожним отримувачем субсидії та направлено 

повідомлення щодо уточнення необхідної інформації.   

З лютого 2019 року розпочато  надання субсидії шляхом монетизації.  Для 

запобігання соціальної напруги серед населення ведеться широкомасштабна робота 

по роз’ясненню кожному отрумувачу субсидії про порядок нарахування житлової 

субсидії, про розмір субсидії, про  порядок сплати комунальних платежів.  

Також протягом року були здійснені перерахунки всім отримувачам субсидії  в 

зв’язку з зміною соціальних норм користування житловими послугами ( вода та 

водовідведення  - в травні (1796 осіб)  газопостачання для опалювання житла – 

жовтень (2671 осіб),  зміна вартості комунальних послуг  за газопостачання  - 

травень (970 осіб), червень (1023 особи), липень (1015 осіб), серпень (859 осіб), 

вересень 803осіб), жовтень (2671 особа), листопад 2019року (3420 осіб).  

 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. Для здійснення 

верифікації та моніторингу достовірності інформації поданої фізичними особами 

щомісяця  готується та відправляється інформація щодо виплат усіх видів 

соціальних допомог.  За результатами проведення верифікації проводиться 

відповідна робота та надається звітність до обласного Центру по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат. 

Спеціалістами управління ведеться робота по видачі та подовженню 

посвідчень батьків та дітей багатодітної сім’ї. Протягом  2019 року видано 485 

посвідчень багатодітної сім’ї. 

Рішенням сесії міської ради від 21.02.2019№ 7/61-2830 «Про передачу від 

управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради до управління 

соціального захисту населення Лиманської міської ради функцій з формування та 

реалізації на території Лиманської ОТГ державної соціальної політики з 

оздоровлення та відпочинку дітей» функції з організації відпочинку та оздоровлення 

дітей Лиманської об’єднаної територіальної громади в частині впровадження 

механізму відшкодування вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення 



Донецької області для дітей, що виховуються в сім’ях з дітьми за рахунок місцевого 

та обласного бюджетів передано до управлінню соціального захисту населення у 

2019 році. 

Розпорядженням міського голови від 29.05.2019 № 333 створено комісію з 

питань прийняття рішення про відшкодування вартості путівки на оздоровлення та 

відпочинку дітей Лиманської об’єднаної територіальної громади у 2019 році, 

затверджено Порядок використання бюджетних коштів на оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в 

сім’ях з дітьми, відшкодування вартості якого здійснюється за рахунок коштів  

місцевого бюджету у 2019 році та Положення про комісію з питань прийняття 

рішення про відшкодування  вартості путівки на оздоровлення та відпочинку дітей  

Лиманської об’єднаної територіальної громади у 2019 році. Протягом 2019 року 

сектором у справах сім’ї та дітей  на виконання зазначених розпоряджень, 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 та Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями 

розвитку на 2020 і 2021 роки, яка затверджена рішенням Лиманської міської ради від 

20.12.2018 року № 7/58-2737. 

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

держстатзвітності станом на 01.01.2019 року становить 4761 дитина, із них діти 

пільгових категорій – 3196 дитина.  

За рахунок державного бюджету в 2019 році оздоровлено 27 дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. З обласного бюджету на 

проведення оздоровчої кампанії було виділено 901,41 тис. грн., Забезпечено 

оздоровленням та відпочинком 72 дитини, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки і 67 дітей, які виховуються в сім’ях.  

З місцевого бюджету на впровадження механізму часткового відшкодування 

вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області 

виділено 212,00 тис. грн. Забезпечено оздоровленням та відпочинком 8 дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки і 67 дітей, які виховуються в 

сім’ях.  

Протягом 2019 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 01.01.2020 року  становить 13594 осіб,  

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 4043 

особи на суму 4778,8 тис.грн. 

Щомісяця здійснювався контроль за використанням державних коштів згідно 

програми «ЄДАРП» та проводилася перевірка інформації, яка надавалась 16 

підприємствами. 

Протягом 2019 року нараховані кошти 486 особам на суму 852,8 тис.грн, які 

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



Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на автомобільному транспорті  за 2019 рік склали  667,85 тис. грн. 

Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті приміське та міжміське сполучення за 2019 рік 

склали  985,19 тис. грн. 

Здійснено відшкодування  пільг з послуг зв’язку та інших передбачених 

законодавством пільг окремим категоріям громадян в  2019 році на суму  129,88 тис. 

грн. 

Протягом 2019 року нараховано щомісячних соціальних стипендій студентам 

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

денною формою за державним замовленням  276 особам на суму 4158,955 тис.грн.  

На обліку перебуває 37 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  2019 року скористалися пільгою 24 особи на суму 64,88 тис.грн. 

Протягом 2019 року проведено 13 засідань комісії з питань надання пільг 

окремим категоріям громадян за фактичним місцем проживання, на яких було 

розглянуто 47 звернень, які надійшли від осіб, які мають право на пільги. По всім 

зверненням були надані позитивні рішення. 

Протягом 2019 року щомісячно проводилася звірка Реєстру (Перевізника) 

пільгових пасажирів, яким оформлені квитки на проїзд залізничним транспортом 

приміського (міжміського) сполучення з Єдиним державним автоматизованим 

реєстром осіб, які мають право на пільги для відшкодування коштів за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян. 

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 .   

Рішенням Лиманської міської ради від 20.12.2018  №7/58-2707 затверджено 

Комплексну програму щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік, відповідно до програми за рахунок бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади виплачено матеріальну  допомогу на загальну суму 610,7тис. 

грн..: 

1. Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної 

операції, чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення: 



- на вирішення соціально-побутових питань за рішенням виконавчого комітету 

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

2016-2018 роках) – 19 особам на загальну суму 190000,00 грн; 

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

обставинами (внаслідок дії природних стихій) розмір матеріальної допомоги 

визначається Комісією в межах видатків, передбачених в бюджеті Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на ці заходи у відповідному бюджетному році – 1 

особі на суму 40,00 тис. грн.;                                                                                

2. Учасникам антитерористичної операції чи учасникам здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, які отримали поранення (контузію, каліцтво) в 2014-2019 роках 

(надається одноразово) – 1 особі в розмірі 6,00тис.грн.; 

3. Учасникам антитерористичної операції, забезпечення її проведення, учасникам 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях забезпечення їх здійснення, яким встановлено інвалідність, пов’язану з 

захистом Батьківщини надається в розмірі одного прожиткового мінімуму 

щомісячно (з січня 2019 року) – 2 особам на загальну суму 45,65 тис. грн.; 

4. Сім’ям загиблих (померлих) та зниклих безвісті учасників антитерористичної 

операції, які безпосередньо брали участь в антитерористичній  операції, учасників 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях забезпечення їх здійснення, та смерть яких безпосередньо пов’язана з 

участю у бойових діях – 5 сімей на загальну суму 314,13 тис.грн.; 

5 Відшкодовується 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 

учасників АТО з 2018 року та учасників здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях забезпечення їх здійснення за рахунок 

коштів бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади (з січня 2019 року) – 

4 сім’ям на загальну суму 14,92 тис.грн. 

Протягом 2019 року до управління надійшло 12 звернень від учасників АТО, 

ООС, які є внутрішньо переміщеними особами, щодо виплати грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України № 280 від 18.04.2018 року «Питання забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України». За результатами розгляду вказаних звернень 

комісією щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 9 заявникам була 

призначена грошова компенсація.  

Протягом  2019 року  

- пройшли професійну адаптацію 9 учасників  антитерористичної операції; 

- 5 осіб з числа учасників антитерористичної операції звернулись для 

отримання послуг із психологічної реабілітації, 2 особи пройшли реабілітацію. 

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 – 4 особам. 

Продовжується робота по встановлення статусу «Ветеран праці»,  видача та 

заміна посвідчень. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України  від 14.02.2007 року № 228  

„Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і 

технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування ” протягом 

року виплачено компенсацію 38 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 08.04.2015р.№ 185 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати 

матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової 

служби» здійснюється разова виплата матеріальної допомоги. Протягом 2019 року 

виплачено 17 особам.  

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012р. № 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. 

За 2019 року звернулися до управління 316 осіб з індивідуальною програмою 

реабілітації та висновками лікарсько–консультативної комісії з питань оформлення 

заявки для отримання засобів реабілітації. На підставі заявок спеціалістами було 

сформовано 213 двох та трьох сторонніх договорів на загальну суму 2981,76 тис. 

грн.  

Протягом 2019 року забезпечено 436 осіб технічними та іншими засобами 

реабілітації ( кількість виробів 1001 шт.) 

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 2019 року пройшли оздоровлення в санаторно-курортних закладах: 

       -  особи з інвалідністю внаслідок війни    - 6 осіб; 

       -  учасники бойових дій -  2 особи; 

- особи з інвалідністю загального захворювання та з дитинства – 17 осіб; 

-  член сім’ї загиблого (померлого ) ветерана війни – 1 особа; 

-  постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС -  7 осіб. 

         Виплачено компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку 31 особі 

з інвалідністю.     

Протягом 2019 року управлінням було направлено на комплексну 

реабілітацію 8 осіб з інвалідністю до Державної реабілітаційної установи «Центр 

комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Донбас». 

Згідно рішення Лиманської міської ради в 2019році 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 - 9 дітей. 

За 2019 рік до Лиманського Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю для проходження курсу реабілітації звернулись та пройшли курс 

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 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 

29.12.2001 № 549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати 

(пансіонати)  для громадян похилого віку,  інвалідів та дітей» управління  в разі 

потреби оформлює документи для влаштування до будинку – інтернату. Протягом 

2019р. до управління для оформлення до будинку – інтернату звернулись 19 осіб. 

Згідно постанови КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з 

питань соціального обслуговування до управління звернулось з заявою 156 осіб.  

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 р. №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 осіб. 

З метою контролю за станом погашення  заборгованості із заробітної плати  та 

забезпечення її скорочення  на підприємствах м. Лиман,   при виконавчому комітеті 

працює тимчасова  комісія з питань погашення  заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення),  пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі- 

міська тимчасова комісія). Питання погашення заборгованості із заробітної плати  є 

першочерговим  та  дуже важливим.   Так, протягом 2019 року проведено 11 засідань 

міська тимчасова комісія, на яких заслуховувались   звіти керівників   підприємств  

щодо   погашення заборгованості по заробітній платі в найближчий час та 

уникнення утворення нової заборгованості по заробітній платі, погашення 

заборгованості із виплати наукових та пільгових пенсій, погашення заборгованості 

по єдиному соціальному внеску на загальнообов’язкове державне страхування. 

Управлінням проводиться  щотижневий моніторинг  щодо заборгованості із 

заробітної плати.  За оперативними  даними  станом на 01.01.2020 р. заборгованість 

із виплати заробітної плати має 1 економічно-активне підприємство-Рибгосп 

Краснолиманський ПАТ «Донрибкомбінат» - у сумі 526,7 тис. грн. перед 37 

працівниками. В результаті роботи комісії  протягом 2019 року погашено 

заборгованість із виплати зарплати у сумі 1262,7 тис. грн. 

  При виконавчому комітеті Лиманської міської ради  працює комісія з питань 

безпечної життєдіяльності населення, засідання якої відбуваються щокварталу.  На 

засіданнях комісії з питань безпечної життєдіяльності населення розглядалися  

питання: про вжиття заходів щодо запобігання та зменшення загибелі та 

травмування людей на пожежах; про стан пожежної та техногенної безпеки закладів 

відпочинку та оздоровлення. про забезпечення організації місць дозвілля дітей 

(ігрові майданчики, дитячі парки тощо) за місцем проживання дітей; про стан 

профілактики травматизму у підпорядкованих закладах освіти та доповнення плану 

роботи на 2019р.; про забезпечення в підпорядкованих установах та закладах освіти 

проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці та ін.;про 

проведення профілактичної роботи з учасниками освітнього процесу з питань 

кримінальної відповідальності громадян у разі нанесення тілесних пошкоджень, 

булінгу, порушення громадського порядку та ін.;про заходи державного нагляду 



(контролю) в організованих дитячих колективах всіх видів, в першу чергу, щодо 

організації харчування дітей;про укладання договорів з аварійно-рятувальними 

службами на постійне та обов’язкове обслуговування місць масового відпочинку 

населення на водних об’єктах;про інформаційну роботу з питань безпеки 

користування водними об’єктами та правила поведінки на воді дітей та їх батьків та 

методів надання першої медичної допомоги;про обстеження дна акваторій пляжів 

водолазами підрозділу аварійно-рятувальної служби;про забезпечення розміщення в 

ЗМІ, на власних сайтах матеріалів, посібників тощо з питань профілактики 

невиробничого травматизму, надання невідкладної допомоги; про проведення 

санітарно-просвітньої роботи з метою підвищення обізнаності населення щодо 

факторів невиробничого травматизму; про проведення лекцій з батьками щодо 

профілактики дитячого опікового травматизму та дорожньо-транспортних пригод; 

про постійне висвітлення в ЗМІ інформації щодо необхідності дотримання 

пішоходам та водіям транспортних засобів правил дорожнього руху. дотримання 

водіями правил проїзду пішохідних, а також ведення «шокової» профілактики з 

місць скоєння ДТП; про проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань 

безпечного дорожнього руху серед дітей та молоді в дошкільних закладах, 

загальноосвітніх школах та ліцеях;  про виділення коштів на придбання 

світловідбиваючих жилетів для учнів перших-п’ятих класів, які проживають на 

відповідних територіях. 

 Рішеннями виконавчого комітету Лиманської міської ради створені та 

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

зайнятості населення, міжвідомча робоча група з питань забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати, на засіданнях   яких 

розглядалися питання   щодо виплати заробітної плати менше мінімальної за умови 

повної зайнятості працівників; про виплату заробітної плати менше мінімальної за 

умови повної зайнятості керівникам підприємств; про керівників підприємств, щодо 

коригування звітності по застрахованих особах; стосовно страхувальників, для 

надання пояснень щодо ведення діяльності без оформлення найманої праці або 

недостатньої кількості працівників за видами робіт економічної діяльності. По всім 

зазначеним питанням була надана пояснювальна інформація, в якій повністю 

зазначені причини порушень. Також були заслухані керівники підприємств з 

пояснювальною інформацією.  

Протягом  2019 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.  

У лютому 2019 року проводилась нарада з представниками бізнесу з питань 

додержання мінімальних гарантій в оплаті праці на якій розглядались питання :про 

повноваження органів місцевого самоврядування в сфері дотримання трудового 

законодавства; надавались роз’яснення щодо права та підстави інспекційних 

перевірок, штрафних санкцій; про мінімальні соціальні гарантії в оплаті праці; 

надавались роз’яснення щодо мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці та 

розкрита тема мінімальної заробітної плати та її індексації, а також норми виплат 

всіх соціальних зобов’язань при звільнені; про оподаткування згідно норм чинного 

законодавства; була розкрита тема щодо оподаткування згідно норм чинного 

законодавства;  інформація про нарахування заробітної плати найманим 



працівникам на рівні або менше мінімальної заробітної плати.; про реєстрацію 

колективних договорів; про атестацію робочих місць за умовами праці.  

На  території Лиманської об’єднаної територіальної громад  працює 

тристороння соціально-економічна рада, яка  створена рішенням виконавчого 

комітету Лиманської міської ради від 18.07.2018 року №234, затверджено 

положення та склад комісії.  Протягом  2019 року проведено 4 засідання 

(щокварталу) тристоронньої соціально-економічної ради на якій розглядались 

питання : щодо  стратегії, діяльність та підготовка питань до розгляду на засіданнях 

ради у 2019 році; щодо  виконання положення Регіональної угоди між виконавчим 

комітетом Лиманської міської ради, Лиманською міською координаційною радою 

галузевих профспілок та організацією роботодавців міста; щодо  внесення змін до 

порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 

колективних договорів. 

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 2019 року зареєстровано та оприлюднено 34 колективних договори, 

в тому числі 18 змін та доповнень до них, надано 40 консультацій. 

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 за 2019 рік здійснено 

6775 перевірок з метою підтвердження права на призначення допомоги, субсидії. 

Обстежено 1622 сім’ї з метою підтвердження їх права на призначення допомоги, 

субсидії. Складено 8793 актів обстеження матеріально-побутових умов проживання 

внутрішньо переміщених осіб. Відновлено соціальні виплати 8512 особам, 

відмовлено у поновленні соціальних виплат 281 особі. Постійно проводиться робота 

по поверненню надміру виплачених коштів до бюджету. Виявлено 714,2 тис. грн. 

переплат всіх видів допомог та субсидій (погашено 555,3 тис. грн.) та 1344,3 тис. 

грн. допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання (погашено 862,7 

тис. грн.).  

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 2019 року здійснено 226 

виїздів «мобільного соціального офісу» у віддалені населені пункти громади, на 

яких було прийнято 4318 осіб, а також надано роз`яснення щодо призначення 

допомог та субсидій 3816 особам.  

Сектором контролю за правильністю призначення і виплати пенсій 

здійснювався контроль за дотриманням законодавства під час призначення 

(перерахунку) та виплати пенсій Бахмутсько-Лиманського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Донецької області, перевірено 5261 справу. 

Штатна чисельність управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради станом на 01.01.2020 року 68 одиниць, у тому числі начальник 

управління, 2 заступника начальника управління, 5 начальників відділів, 57 

спеціалістів, 1 водій, 1 комендант, 1 прибиральниця.  

 Видано у 2019 році 598 наказів з основної діяльності та з кадрових питань 

(особового складу). Проведено 1 конкурс на заміщення вакантних посад. 



Протягом звітного періоду управлінням підготовлено 65  проєктів рішень та 

розпоряджень, затверджено 135 паспортів та 38 звітів про виконання паспортів 

бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік.  

Протягом 2019 року управлінням соціального захисту населення було прийнято 

участь в судах у 21 цивільній та 28 адміністративних справах в . З них 24 позовів 

задоволено, 6- відмовлено, 12-задоволено частково, 7 знаходяться на розгляді в суді, 

по яким рішення на даний час ще не ухвалено.  

 Витрати з бюджету на забезпечення роботи управління за 2019 рік складають: 

- заробітна плата та інші виплати по трудовому законодавству працівників – 

12216,0 тис. грн.; 

- видатки на відрядження – 5,9 тис. грн.; 

- видатки на обслуговування службового транспорту – 47,8 тис. грн., в т.ч. 

витрати на пальне – 38,5 тис. грн., придбання запасних частин – 6,7 тис.грн., 

послуги із страхування транспортного засобу – 0,6 тис. грн., послуги з 

проведення медичного огляду водія – 2,0 тис. грн.; 

- придбання меблів – 1,3 тис. грн.; 

- придбання комп’ютерної техніки – 63,6 тис. грн.; 

- придбання канцтоварів, друкованої продукції та папір  – 149,9 тис.  грн.; 

- телекомунікаційні послуги – 24,8 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг – 175,4 тис. грн..   

 

 

Протягом 2020 року планується подовжити роботу управління за даними 

напрямками.  

 

Начальника управління        Г.В.Мальченко 

   

 

Керуючий справами        Р.О.Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


