Підсумки роботи
Управління соціального
захисту населення
Покровської міської ради
Донецької області
за IІІ квартал 2020 року

Обсяг видатків на здійснення заходів з виконання
державних та міських програм соціального захисту
населення у розрізі видів бюджету тис.грн.
Контингент отримувачів соціальних виплат
у ІІІ кварталі 2020 року склав 53948 осіб

Місцевий бюджет;
9171,3
тис. грн.

Обласний бюджет;
3116,6
тис.грн.

Державний
бюджет;
141441,5 тис.грн.

Фінансові показники по соціальним виплатам за
рахунок коштів місцевого бюджету, тис.грн.

Матеріальна допомога
населенню
5757,1 тис. грн.

Безкоштовне забезпечення
пільговиків передплатою на
газети “Маяк” та
“Прапор Індустрії ”
1394,9 тис.грн.

Виплата матеріальної
соціальної допомоги
особам, які проживають у
Донецькій області та мали
право на отримання
“пакунок малюка” -563
особи на суму 1829,8
тис.грн.

Фінансове забезпечення
громадських організацій
562,0 тис.грн.

Пільги громадянам які
мають звання “Почесний
громадян міста”
48,0 тис. грн.

Фінансове забезпечення
заходів соціального
направлення
470,9 тис.грн.

Компенсація на
спорудження надгробка на
могилі померлої (загиблої)
особи, яка має особливі
заслуги та особливі
трудові заслуги перед
Батьківщиною
80,0 тис. грн.

Заходи направлені на боротьбу з наслідками
CoviD19
Надання натуральної допомоги у
вигляді продуктових наборів окремим
категоріям громадян, які на період
карантину залишились без роботи
50 осіб - 17,2 тис. грн.

Забезпечення призначення та
виплати одноразової грошової
допомоги у зв'язку з негативними
наслідками поширення на
території України COVID 19
894 особи на суму 899.9 тис.грн.

Надано одноразову матеріальну
допомогу малозабезпеченим
сім'ям та сім'ям з дітьми, які
мають дитину з інвалідністю на
придбання дезінфікуючих засобів
в умовах пандемії коронавірусу
598 осіб -119,6 тис.грн.

Забезпечення призначення та
виплати допомоги на дітей ФОП
231 особа на суму 2191,9 тис.грн.

СТАНОМ НА 01.10.2020

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ

Отримують субсидію 8700 сімей, загальна сума
27548,9 тис.грн.

Субсидія на тверде паливо та скраплений газ отримали
6325 осіб, на суму 3654 тис.грн

СТАНОМ НА 01.10.2020

ПІЛЬГИ НАСЕЛЕННЮ
Зареєстровано в Єдиному державному автоматичному
реєстрі 16903 особи. Пільгами користуються 6082 осіб.

Нараховані пільги на оплату житлово-комунальних послуг
на суму 3654,0 тис.грн. - 6325 осіб

Нараховані пільги на придбання твердого палива та
скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно
до законодавства 81,0 тис.грн – 136 осіб

СТАНОМ НА 01.10.2020

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
Звернулись за
призначенням
державних
соціальних допомог

• 2900 осіб

Загальна сума
виплат

• 69768,1 тис. грн.

Соціальний захист осіб з інвалідністю:
В місті мешкає 3704 особи з інвалідністю. Протягом ІІІ кварталу 2020 року:
•

133 особи з інвалідністю отримали
технічні засоби реабілітації та протезно-ортопедичних
виробів на загальну суму 1450,1 тис. грн.

•

згідно заяв 6 особам з інвалідністю та малозабезпеченим особам виплачено матеріальну
допомогу з державного бюджету на загальну суму 6,6 тис. грн.;

•

20 осіб одержали допомогу по догляду за особами з інвалідністю І групи та престарілими
громадянами на суму 6,3 тис. грн. ;

•

29 особам з інвалідністю по зору І-ІІ груп та дітям з інвалідністю по зору до 18 років надано
пільги на житлово-комунальні послуги в т.ч. на придбання вугілля та скрапленого газу згідно
рішення Покровської міської ради від 04.04.2019 року № 7/64-27 на загальну суму16,5 тис.
грн.;

•

1615 осіб отримали щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни та жертвам
нацистських переслідувань загальну на суму 2239,2 тис.грн.;

•

на виконання Закону України "Про державну соціальну допомогу дітям з інвалідністю та
особам з інвалідністю з дитинства виплачено державну допомогу на суму 18082 тис. грн. ;

•

34 особи одержали щомісячну грошову допомогу по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу на суму 536,3 тис. грн.

•

виплачена компенсація витрат на бензин, ремонт та обслуговування автомобілів,
транспортне обслуговування 30 особам з інвалідністю на суму 14,2 тис. грн.

Соціальний захист осіб, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС
Станом на 01.10.2020 перебувають на обліку 285 осіб
21 особа отримала компенсаційні виплати за невикористані
санаторно-курортні путівки на суму 10,6 тис.грн.
42 продуктових наборів вручено вдовам загиблих та померлих
ліквідаторів аварії на ЧАЕС:
103 продуктових наборів вручено ліквідаторам наслідків аварії на
ЧАЕС

За IІІ квартал 2020 року отримали одноразову матеріальну допомогу
69,8 тис.грн. 93 особи

27 осіб отримали пільгове медичне обслуговування, які
постраждали внаслідок ЧАЕС на суму 81,9 тис. грн.

Соціальний захист внутрішньо-переміщених осіб

На обліку в
управлінні
перебуває
16139
внутрішньо
переміщених осіб.

2345 родинам
проводиться
щомісячна
адресна допомога

За ІІІ квартал
поточного року сума
виплат адресної
допомоги склала
25275,8 тис.грн.

23 особи з числа
ВПО отримали
матеріальну
допомогу з
місцевого бюджету
на суму
93,5 тис.грн.

41 особа
отримує
соціальні
послуги у
територіальному
центрі

На smart порталі
Покровської міської ради створено веб-сервіси:
Покровский міський центр до
помоги учасникам
ООС (АТО);

Центр допомоги
переселенцям

На веб-сервісах можно переглянути новини, документи законодавчої
бази, подати електронне звернення

Оцінка якості
наданих послуг
На нашому порталі є можливість оцінити якість надання послуг
фахівцями управління

Оздоровлення громадян міста за рахунок місцевого та
державного бюджетів по м. Покровськ у
ІІІ кварталі 2020 року
65 дітей пільгових категорій
38 осіб з інвалідністю
1 учасника бойових дії внаслідок АТО/ООС забезпечено санаторнокурортним лікуванням
22 особи постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
3 дитини з діагнозом ДЦП отримали реабілітацію

6 осіб отримали оздоровлення за рахунок коштів місцевого
бюджету

17 учасників бойових дії внаслідок АТО/ООС отримали
психологічну реабілітацію

Соціальний захист учасників АТО/ООС
На обліку : учасників бойових дій (АТО/ООС) (АТО) – 1 особи

667 особи, учасників війни

363 особам з числа учасників АТО/ООС була надана матеріальна
допомога на суму 290,6 тис. грн.
24 особи з числа військовослужбовців, які були звільнені з військової
строкової служби згідно ПКМУ №185 від 08.04.2015 р. отримали
матеріальну допомогу на суму 203,6 тис.грн.
Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам
нацистських переслідувань 1615 ветеранів (АТО/ООС) на суму
2239,2 тис. грн.

16 осіб отримали послуги з соціальної та професійної адаптації на
загальну суму 53,0 тис.грн.

Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Покровської міської ради Донецької області

Соціальна послуга,
яка найбільше
користується попитом
серед одиноких
громадян – це
допомога за місцем
проживання, яка
надається у відділення
соціальної допомоги
вдома.

Для пільгових
категорій
населення
м.Покровська на
базі відділення
адресної,
натуральної і
грошової
допомоги працює
банк видачі речей.

Для пільгових
категорій населення
м.Покровська на
базі відділення
адресної,
натуральної і
грошової допомоги
надає безкоштовні
послуги перукар .

ЗВІТ
Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Покровської міської ради Донецької області
за ІІІ квартал 2020 року
• Мультидисциплінарною командою надано – 26 послуги
• Відділенням догляду вдома обслуговано – 506 осіб

• Пунктом прокату технічних засобів реабілітації надано 11 особам ТЗР
• Перукарські послуги надані – 904 особам
• Адресно доставили 1584 продуктових набори від мережі АТБ
• На період карантину було доставлено 952 продуктових набори підопічним
територіального центру

• 531 особа звернулись до пункту Банку речей
• Створена група в Viber – “Золотий вік без меж” де отримувачі послуг спілкуються з
працівниками відділення денного перебування

Центр комплексної соціальної реабілітації осіб з
інвалідністю “Милосердя”
Центр здійснює роботу з соціальної адаптації та реабілітації з
навчанням та вихованням дітей з обмеженими фізичними та розумовими
можливостями.

Всього центр
відвідало 33 особи
26 осіб – діти з
інвалідністю

7 осіб з інвалідністю
від 18 до 33 років

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
З найкращими побажаннями, колектив
управління соціального захисту населення
Покровської міської ради Донецької області

