Відділ грошових виплат і компенсацій
Відділ здійснює керівництво у сфері соціального захисту та соціального
забезпечення пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян,
дітей-сиріт,
одиноких
матерів,
багатодітних,
сімей
з
дітьми,
малозабезпечених сімей, чорнобильців та інших соціально незахищених
громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави
Начальник відділу – Девлікамова Натілія Іванівна
Спеціалісти відділу нададуть Вам роз'яснення з питань призначення та виплати всіх видів
допомоги:
• державної допомоги сім'ям з дітьми;
• державної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
• державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
• щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1
чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;
• державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам;
• допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування;
• тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
• державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошові
винагороди батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ям за принципом «гроші ходять за
дитиною»;
• компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній
основі;
• одноразової винагороди жінкам, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня»;
• субсидії на житлово-комунальні послуги та субсидії для придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого побутового палива;
• відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;
●

державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

●
щомісячної стипендії членам територіальної громади м. Покровськ, яким виповнилося
100 років;
●
монетизація одноразової натуральної допомоги при народженні дитини «пакунок
малюка» у 2020-2021 роках;
●
використання субвенцій з обласного бюджету на виплату у 2020 році соціальної
матеріальної допомоги особам, які проживають у Донецькій області та при народженні
дитини у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року мали право на натуральну
допомогу «пакунок малюка» та не отримали її;
●
тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
●
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат
на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
●
тимчасової державної допомоги на дитину, батько/мати яких ухиляються від сплати
аліментів.

