
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 

Про затвердження звіту 

про роботу управління 

соціального захисту 

населення Лиманської 

міської ради за 2020 рік 

 

Відповідно до Додатку № 5 Статуту Лиманської об’єднаної територіальної 

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

ст. 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 2020 рік, що додається 

 

 

 

 

 

Міський голова        О.В.Журавльов 



 Додаток 

 до рішення виконавчого  

 комітету міської ради 

 __________№__________ 

 

 
Звіт  про роботу управління соціального захисту Лиманської міської ради за  

2020 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 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 2020 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 15 осіб. Розмір допомоги залежить  від середньомісячного сукупного доходу 

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

Протягом 2020 р. видатки становлять 72,3 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 - 120 осіб, допомога при 

народжені дитини – 1761 особі на 2005 дітей, допомога при усиновлені дитини - 1 

особа, допомога на дітей, яким не установлено інвалідність – 5 осіб, допомога по 

опіці та піклуванню – 106 осіб на 132 дитини, допомога на дітей одинокої матері – 

801 отримувачів на 1256 дітей, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних 

сім’ях – 312 осіб на 451дитину. Всього кількість отримувачів державної соціальної 

допомоги  сім’ям з дітьми становить протягом 2020 року – 3106 сімей.  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 .    

          З січня  2020 року  внесені зміни  до порядку визначення розміру допомоги на 

дітей, які перебувають під опікою та піклуванням.  Тепер розмір допомоги 

визначається на рівні  2,5 прожиткових мінімуму встановленого на дитину 

відповідного віку, а на дітей з інвалідністю з дитинства  в розмірі 3,5 прожиткового 

мінімуму встановленого на дітей відповідного віку.   

          З 01.07.2020 року відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 

22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»   

урегульовано  порядок призначення  державної допомоги на дітей одинокої матері  та 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям .    

           Цим категорія одержувачів державної допомоги було здійснено 1157 

індивідуальних перерахунків відповідно наданих заяв 1837 перерахунків та  

виплачено державних коштів на суму 19891,0 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» - 703 особи  з інвалідністю з дитинства; 

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

права на пенсію та особи з інвалідністю» - 247 осіб; 



- Згідно постанови КМУ «Про тимчасову державну соціальну допомогу 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату» - 44 осіби; 

- 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 – 35 осіб .  

З початку року цим категоріям  отримувачів державної допомоги виплачено 

209,8 тис. грн. 

Законом 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, це становить 

707,60грн.   

З січня 2020 року набув чинності Закон 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.  Станом на 01.01.2021 року  

компенсацію отримують 16 осіб.  

  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.  Протягом року 74 особи  отримали кошти на суму 1608,7  тис.грн.  

 Протягом 2020 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 9 прийомних сімей та 2 

будинка сімейного типу,  в яких виховується  31 дитина. Виплачено допомогу 2906,3 

тис. грн. 

    З початку 2020 року виконується розпорядження голови Донецької обласної 

державної адміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 

11.06.2020 № 579/5-20 «Про Порядок використання субвенції з обласного бюджету 

міст обласного значення, районним бюджетам, бюджетам об’єднаних територіальних 

громад на виплату у 2020 році соціальної матеріальної допомоги особам, які 

проживають в Донецькій області та при народжені дитини в період 01 вересня 2018 

року по 31 грудня 2019 року мали право на натуральну допомогу «пакунок малюка» 



та не отримали її, або опікуни такої дитини». Виплата здійснена  383 сім’ям на 386 

дітей  в сумі 1254,6 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»  до кінця 2020 року було призначено та виплачено  

допомоги  190 сім’ям .  

   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», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 22.04.2020 №329, було 

прийнято Порядок виплати допомоги на дітей  фізичним особам ― підприємцям, які 

обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи 

платників єдиного податку. В управлінні було призначено та виплачено допомогу   82 

підприємцям на 102 дитини в загальній сумі  1028,8 тис.грн. 

Відповідно розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.02.2020 №92/5-20 

«Положення  про призначення і виплату у 2020 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» на обліку в управлінні перебуває 

59 студентів та   виплачено 220,2 тис.грн 

    Житлова субсидія є одним із видів соціальної підтримки незахищених верств 

населення. З початку року в Лиманській ОТГ було охоплено 9625 сімей, які 

перебувають на обліку щодо отримання житлової субсидії на оплату житлово- 

комунальних послуг. З них 5222 домогосподарства є отримувачами житлової субсидії 

на житлово-комунальні послуги та 1386 домогосподарств отримувачів субсидії на 

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

39262,2  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. З вересня 2020 року, на підставі інформації підприємств -   

надавачів газопостачання, перерахунки субсидії щодо зміни особових рахунків та  

тарифів за споживання газопостачання.  

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 2020 року отримали допомогу 3357 сімей  на 

суму 343347,5 тис.грн. 



       Спеціалістами управління ведеться робота по видачі та подовженню 

посвідчень батьків та дітей багатодітної сім’ї. Протягом 2020 року видано 229 

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. 

На виконання статті 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 Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, яка затверджена рішенням Лиманської 

міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4517, рішення Лиманської міської ради «Про 

бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 19.12.2020   

№ 7/73-4518 відповідно до Порядку організації у 2020 році 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 

обласного бюджету, затвердженого розпорядженням голови Донецької обласної 

державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

28.05.2020 № 543/5-20 та Порядку організації у 2020 році 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, затвердженому рішенням виконавчого комітету від 15.07.2020   

№ 241. 

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

управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради  станом на 01.01.2020 

року становить 4645 дитина, із них діти пільгових категорій – 4140 дитина.  

За рахунок державного бюджету в 2020 році оздоровлено 9 дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки у ДПУ «Міжнародний дитячий 

центр «Артек» (м. Київ) та ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія»           

(м. Одеса). Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Івано-Франківською та 

Донецькою областями, у рамках реалізації програми «Змінимо країну разом», Івано-

Франківською обласною державною адміністрацією були виділені безкоштовні 

путівки для оздоровлення дітей Донецької області на дві зимові зміни в обласному 

закладі оздоровлення та відпочинку «Карпатські мрії» Івано-Франківської обласної 

ради. В рамках цього Меморандуму було оздоровлено безкоштовно 2 дітей 

Лиманської ОТГ. За рахунок коштів субвенції обласного бюджету оздоровлено 50 

дітей  використано 807,6 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету оздоровлено 

26 дітей, використано 407,3тис.грн. 

Протягом  2020 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 01.01.2021 року  становить 12855 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.  

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 6559  осіб на суму 6741,4 

тис.грн. 

Протягом  року нараховані кошти 444 особам на суму 829,99 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  49,3 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  264 особам на суму 4460,7 тис.грн.  

На обліку перебуває 36 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  2020 року 

скористалися пільгою 22 особи  на суму 47,5 тис.грн. 

Протягом  року проведено 13 засідань комісії з питань надання пільг окремим 

категоріям громадян за фактичним місцем проживання, на яких було розглянуто 41 

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

надані позитивні рішення. 

Протягом  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.  

Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті приміське та міжміське сполучення за 2020 рік 

склали  724,4 тис. грн. 

Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на автомобільному транспорті  за 2020 рік склали  243,9 тис. грн. 

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 350 осіб з числа учасників АТО, ООС, 4 особи з інвалідністю з числа 

зазначеної категорії громадян та 6 сімей загиблий учасників АТО, ООС. 

Рішенням Лиманської міської ради від 19.12.2019 №7/73-4484 затверджено 

Комплексну програму щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік. Програмою передбачені кошти на надання матеріальної допомоги учасникам 

АТО, ООС та сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО, ООС в розмірі 600,00 тис. 

грн. з місцевого бюджету. Протягом 2020 року з них використано 555,054 тис. грн., а 

саме надано матеріальну допомогу: 

1) 10 військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в АТО/ООС на 

вирішення соціально-побутових питань на загальну суму 100,00 тис. грн.; 

2) 2 учасникам АТО/ООС, яким встановлено інвалідність, пов’язану з захистом 

Батьківщини в розмірі одного прожиткового мінімуму щомісячно на загальну суму 

39,221 тис. грн; 

3) 5 сім’ям загиблих (померлих) та зниклих безвісті часників АТО/ООС на 

загальну суму 249,705 тис. грн.; 

4) 4 сім’ям відшкодовано 50 відсотків сплати за житлово-комунальні послуги та 

придбання твердого палива на загальну суму 14,628 тис. грн.; 

5) 303 особам з числа учасників АТО, ООС та сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО, ООС виплачена грошова винагорода до Дня захисника України на 

загальну суму 151,50 тис. грн. 

Протягом 2020 року 3 учасникам АТО, ООС, які є внутрішньо переміщеними 

особами, виплачено грошову компенсацію за належні для отримання жилі 

приміщення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 

280  «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». З них 2 особи вже 

придбали житло.   

За направленням управління учасники АТО, ООС забезпечені: 

- санаторно-курортним лікуванням – 1 особа; 

- послугами з психологічної реабілітації звернулись – 6 осіб; 

- послугами з проходження професійної адаптації (отримали професію водій 

автотранспортних засобів) – 8 осіб. 

3 дитини учасників АТО, ООС отримали послуги з оздоровлення. 

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 – 9особам. 

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

заміна посвідчень. В 2020 році видано 40 посвідчень. 

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 37 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 36 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. 

Протягом року звернулися до управління 189 осіб з індивідуальною програмою 

реабілітації та висновками лікарсько–консультативної комісії з питань оформлення 

заявки для отримання засобів реабілітації. На підставі заявок спеціалістами було 

сформовано 156 двох та трьох сторонніх договорів та забезпечено 262 особи 

технічними та іншими засобами реабілітації ( кількість виробів 669 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 2020 року пройшли оздоровлення в санаторно-курортних закладах: 

       -  особи з інвалідністю внаслідок війни  - 2 особи; 

       -  учасники бойових дій, з числа осіб які брали безпосередньо участь в АТО - 1 

особа; 

       - особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з 

дитинства – 14 осіб; 

       -  особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до 1 

категорії – 5 осіб. 

Протягом 2020 року управлінням було направлено на комплексну реабілітацію 

2 особи з інвалідністю до Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної 

реабілітації осіб з інвалідністю «Донбас». 

Згідно рішення Лиманської міської ради в 2020 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 – 7 дітей. 

В 2020 році до Лиманського Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю для проходження курсу реабілітації направлено для проходження  курсу 

реабілітації 16 дітей 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», до Типового 

Положення про будинок – інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 772  

управління, в разі потреби, оформлює документи для влаштування до будинку – 

інтернату. Протягом 2020р.  управлінням оформлено до будинку – інтернату 4 особи. 



Згідно постанови КМУ від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з 

питань соціального обслуговування до управління звернулось з заявою 337 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 77 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 2020 року проведено 7 засідань 

міської тимчасової комісії, 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 01.12.2020 року заборгованість 

із виплати заробітної плати мають 2 економічно-активні підприємство-Рибгосп 

Краснолиманський ПАТ «Донрибкомбінат» - у сумі 530,6 тис. грн. перед 37 

працівниками., Виробнича одиниця обласного КП «Донецьктеплокомуненерго» 

Лимантепломережа» - керівник Бугайов  Олександр Анатолійович - заборгованість у 

сумі 2140, 9 тис. грн.. В межах компетенції Комісією проводиться вся необхідна 

робота, керівники  підприємств - боржників запрошуються на засідання комісії, 

надають листи - пояснення та графіки  погашення заборгованості.  

Так,  в результаті роботи комісії  протягом  2020 року погашено заборгованість 

із виплати зарплати у сумі  3246,6  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: 

- щодо виконання протокольного рішення засідання комісії з питань безпечної 

життєдіяльності населення від 13.12.2019 року;  

- щодо виконання листа Донецької обласної державної адміністрації від 14.05.2019 

№ 0.4/16/976/0/2-19;  

- щодо виконання пункту 7.3 витягу з протоколу засідання регіональної ради з питань 

безпечної життєдіяльності населення;  

- щодо  виконання протоколу від 24.02.2020 №10 наради при заступнику голови 

Донецької обласної державної адміністрації, керівника  військово-цивільної 

адміністрації про недоліки, які виявлені під час перевірки пожежної безпеки об’єктів 

з масовим перебуванням людей та  стан  їх  усунення,  



- про стан запобігання виникненню пожеж на землях сільськогосподарського  

призначення.  

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. По всім зазначеним питанням була 

надана пояснювальна інформація, в якій повністю зазначені причини порушень. 

Також були заслухані керівники підприємств з пояснювальною інформацією.  

Протягом 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 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   року проведено 2 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 2019 рік, про  

діяльність та підготовку питань до розгляду на засіданнях ради у 2020 р.  

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 року зареєстровано та оприлюднені  11 колективних договори  та    

25 змін та доповнень до них, надано 45 консультацій. 

Протягом 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 від  21.08.2019  № 

788  «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» проведено 

обстеження 1774 сімей ВПО (1квартал 2020 року), підготовлено і проведено 53 

засідання комісії з питань призначення (відновлення ) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, яка проводиться щотижнево. Надано інформацію  органам 

Пенсійного фонду щодо актуальності довідки ВПО на 375 осіб. 

Згідно Положення про головного державного соціального інспектора та 

державного соціального інспектора затвердженого постановою КМУ від 21.08.2001 

№ 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 4083 

справи отримувачів субсидії та соціальних виплат, щодо правильності призначення. В 

межах перевірки здійснено та відпрацьовано 1984 запити до ДФС, 5330 запитів до 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та  Реєстру прав на нерухоме 

майно, 171 запит до МВС щодо придбань транспортних засобів, 55 запитів до 



Держприкордонслужби, щодо перетину кордону отримувачами соціальних виплат та 

субсидій. Відпрацьовано 429 справ згідно інформації наданої Мінфіном в межах 

верифікації соціальних виплат.  Проведено обстеження матеріально побутових умов 

953 сімей з метою підтвердження їх права на призначення допомоги, субсидії, пільги. 

В ході перевірок виявлено 150 порушень,  що вплинуло на  встановлення права на 

призначення соціальної допомоги і субсидії та визначення її розміру, внаслідок  чого  

були  надміру виплачені кошти в сумі 1374,1тис. грн. Постійно проводиться робота 

по поверненню надміру виплачених коштів державної соціальної допомоги та 

субсидій до бюджету. Повернуто до бюджету з початку 2020 року  1195,3 тис. грн. 

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 протягом 2020 року перевірено 4532 

справи.   

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 звітного періоду  здійснено 49 виїздів 

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

прийнято 1473 осіб, а також надано роз`яснення щодо призначення допомог та 

субсидій 999 особам. (під час карантину виїзди не здійснювалися). 

Штатна чисельність управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради станом на 01.01.2021 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 2020 році 449 наказів з основної діяльності та з кадрових питань 

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

Протягом звітного періоду управлінням підготовлено 45 проєктів рішень та 

розпоряджень, затверджено 79 паспортів та 19 звітів про виконання паспортів 

бюджетних програм місцевого бюджету за 2020 рік.  

Протягом  року управлінням соціального захисту населення було прийнято участь 

в судах у 27 цивільних та 22 адміністративних справах. З них 29 позовів задоволено, 

3- відмовлено, 8-задоволено частково, 9 знаходяться на розгляді в суді, по яким 

рішення на даний час ще не ухвалено.  

Приймали участь в Проєкті «Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для 

розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей»,  в 

рамках співробітництва з Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація 

учасницького розвитку громад» у рамках проєкту «Спеціальна програма підтримки 

Східної України (підконтрольні Уряду території)», що здійснюється Deutsche 

Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду 

Федеративної Республіки Німеччини. 

Розпорядженням міського голови від 23.12.2020 № 658  створена робоча група з 

питань розробки Стратегії  розвитку системи соціального захисту на 2021-2026 роки. 

Підписаний  Меморандум про співробітництво, розроблений Соціальний паспорт 

Лиманської ОТГ. Проведені  тренінги для робочої групи з підготовки Стратегії 

розвитку системи соціального захисту населення .  

           В рамках проєкту Лиманська ОТГ отримала  безкоштовно   меблі  та 

обладнання для мультимедійної кімнати, а саме:    



Стіл трансформер- 1шт., розкладні стільці-20шт., фліпчарт-1 шт., проектор ОРТОМА  

-1шт., проекційний екран -1шт.,  лазерний презентер-1 шт., ноутбук - 1шт., 4G WI-FI -

роутер -1 шт., Багатофункціональний пристрій А4 ч/б -1 шт., мишка - 1шт., Мобільна 

акустична система -1шт., Антена Rnet 4G -1шт., Веб - камера -1 шт. 

           Управління соціального захисту населення  міської ради приймало участь в 

Проєкті «Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду 

території)»  Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.  

           В рамках проєкту управління отримало  безкоштовно дезінфікуючі засоби, 

засоби індивідуального захисту та офісну техніку: Персональний комп'ютер-

моноблок з програмною продукцією – 3 шт., Багатофункціональний пристрій А4 – 

2шт., Телевізор рідкокристалічний -1 шт., Термометр безконтактний – 2шт.,  

Вимірювач артеріального тиску механічний з статескопом  – 2шт.,  Процедурні 

маски– 6 уп., Рукавички оглядові латексні опудрені нестерильні– 1 уп., Рукавички 

оглядові латексні – 1 уп., Засіб дезінфікуючий «Віпасепт» . Для рук, 1л – 3 шт., Засіб 

дезінфікуючий «Віпасепт» Для поверхонь, 5 л -3 шт., Засіб для дезінфекції рук 

«Бланідас соф дез» миючий засіб для дезінфекції рук з дозатором – 3 шт. 

        Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців було передано 

управлінню: Портативний принтер -1 шт.,  Комплект з двох додаткових картриджів -1 

шт., Ноутбук з комп’ютерною мишею, картою пам’яті та Веб-камерою– 1шт., 

Мобільний роутер 4G/3G + Wi-Fi router з підключенням та поповненим інтернетом на 

2 місяці 1 шт., Безконтактний картрідер для ID паспортів -1 шт., Портативний сканер 

– 1шт., Кейс для обладнання 400*460*165мм – 1 шт. 

 Витрати з бюджету на забезпечення роботи управління за 2020 рік складають: 

- заробітна плата та інші виплати по трудовому законодавству працівників – 

14326,6 тис. грн.; 

- видатки на відрядження – 0,2 тис. грн.; 

- видатки на обслуговування службового транспорту – 36,4 тис. грн., в т.ч. 

витрати на пальне – 28,0 тис. грн., придбання запасних частин – 3,6 тис.грн., 

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

проведення медичного огляду водія – 3,0 тис. грн.; 

поточний ремонт автомобіля -1,2 тис.грн. 

- придбання меблів – 10,5 тис. грн.; 

- придбання комп’ютерної техніки – 136,4 тис. грн.; 

- придбання канцтоварів, друкованої продукції та папір  – 97,9 тис.  грн.; 

- телекомунікаційні послуги – 70,3 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг – 162,2 тис. грн..   

      Протягом 2020 року на рахунки управління надійшло фінансування з державного, 

обласного та місцевого бюджетів  на виконання програм соціального захисту 

населення сумі 226 094,6 тис. грн. 

Вважаю діяльність управління задовільною.  

Протягом 2021 року планується подовжити роботу управління за даними 

напрямками.  

 

Начальник управління        Г.В. Мальченко 

 

Керуючий справами        О.В. Погорелов 


