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На телефонограму № 127 від 02.07.2018

Виконавчий комітет 
Покровської міської ради 
Донецької області

Відділ економічного 
аналізу та прогнозу

Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької 

області повідомляє:

І. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Головні зусилля держави спрямовуються на підвищення рівня заробітної плати, 

вдосконалення адресності соціальних допомог та послуг, поглиблення соціальної захищеності 

непрацездатних громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями, сімей з дітьми та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, поліпшення соціального захисту соціально 

вразливих верств населення. Особлива увага приділяється внутрішньо-переміщеним особам, 

які прибувають із зони АТО, а також учасникам бойових дій.

Низка прийнятих законодавчих актів передбачає посилення орієнтації економічних 

процесів на ефективніше задоволення потреб людини. Постійно поліпшується матеріальне 

становище більшої частини населення та комплекс соціальних покращень, що характеризують 

рівень життя.

Згідно ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про тимчасову державну допомогу дітям» та «Про допомогу на 

догляд за особою з інвалідністю I та II групи внаслідок психічного розладу», «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про 

державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю», 

«Компенсаційна виплата на догляд за особою з інвалідністю 1 групи або престарілим, який 

досяг 80річчя» за 6 місяців 2018 року допомогу надано на суму 41750,6 тис. грн.
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Управлінням соціального захисту постійно проводиться робота з підтримки та 

поповнення бази даних ЄДАРП. На обліку у відділі персоніфікації пільгової категорії 

громадян знаходиться 7087 чол. надано пільг на 6451,1 тис. грн.

Провадяться виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів за рахунок державного бюджету. Станом на 01.07.2018 року виплачено 175 особам 

на суму 1549,2 тис. грн.

В управлінні соціального захисту населення на обліку знаходяться 3771 осіб з 

інвалідністю різних категорій. Особи з Інвалідністю Вітчизняної війни та сім’ї загиблих 

військовослужбовців закріплені за підприємствами міста, які надають їм шефську допомогу.

Документи для оформлення до будинку-інтернату надані на 2 осіб, видана 1 путівка. 

Видано 2 безкоштовні санаторно-курортні путівки особам з інвалідністю, складено 4 договори 

на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, а також надано учасникам АТО -  1 

путівка, а також путівок ліквідаторам аварії на ЧАЕС надано 3 на суму 13,6 тис. грн. 

Компенсація за невикористане санаторно-курортне лікування протягом 6 місяців 2018 року 

надана ІВВ- 21 особі на суму 8,8 тис. грн., ІЗЗ-6 осіб на суму 1,7 тис. грн. Виплачено щомісячну 

грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування, щорічну 

допомогу на оздоровлення, компенсацію за надану додаткову відпустку постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 462,6 тис. грн.

Надано 330 направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. 

Забезпечено протезно-ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації 20 осіб. 

Провадиться робота по виплаті одноразової грошової допомоги ветеранам війни. Виплачено 

1897,8 тис. грн. для 1672 осіб.

Надано матеріальної допомоги 14 чол. за рахунок державного бюджету особам з 

інвалідністю та малозабезпеченим особам на суму 9,6 тис. грн., за рахунок місцевого бюджету 

надано матеріальну допомогу на суму 1091,0 тис. грн. Надається допомога з місцевого 

бюджету громадянам на виконання депутатських повноважень, за 6 місяців 2018 року 

виплачено 462,6 тис. грн. 155 громадянам міста.

За 6 місяців 2018 року компенсацію на бензин, ремонт та техобслуговування 

автомобілів, а також компенсацію на транспортне обслуговування виплачено 38 особам з 

інвалідністю на суму 7,2 тис. грн.

У територіальному центрі діють структурні підрозділи:

- відділення соціальної допомоги вдома (516 чол.);

- відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги (500 

чол.);

- відділення денного перебування (728 чол.).



За рахунок додаткових фінансових коштів місцевого бюджету створено відділення з 

надання безкоштовних соціальних послуг «Турбота», яке обслуговує 20 одиноких 

непрацездатних громадян.

За 6 місяців 2018 року послугами територіального центру скористувалось 1744 особи, 

фізпроцедури отримали 69 осіб, масаж ручний - 122 особи, заняття на тренажерах - 738 осіб.

Територіальним центром бездомним громадянам, тих, що жебракують та 

малозабезпеченим надається можливість у виборі собі одягу та взуття.

Управлінням соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької 

області надається допомога громадянам, які виїхали з районів проведення антитерористичної 

операції і тимчасово проживають в м. Покровську, м. Родинське, с. Шевченко Донецької 

області.

Станом на 01.07.2018 рік в управлінні зареєстровано 15657 громадян, в тому числі 2408 

неповнолітніх, яким надано довідку про надання статусу переселенця. Проведена робота по 

розміщенню переселенців у гуртожитках.

Оформлена щомісячна адресна допомога переселенцям для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Надано допомогу 2629 

одержувачам на суму 14274,8 тис. грн.

А також всі бажаючі отримали одяг, продукти харчування, засоби особистої гігієни, 

миючі засоби, постільну білизну, які були надані громадянами міста, спілкою Червоного 

Хреста.

У місті Покровську Донецької області працює центр реабілітації «Милосердя», який 

є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області, який створено рішенням Красноармійської міської ради № 5/16-31 від 

22.08.2007.

Рішенням Покровської міської ради від 12.12.2017 № 7/47-14 центр перейменовано в 

Покровський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя». Центром 

розширено реабілітаційні послуги, відкрита нова груп для осіб з інвалідністю віком від 18 до 

30 років. За кошти місцевого бюджету зміцнена матеріальна база центру (придбано 

спеціалізоване кухонне обладнання для оволодіння особами з інвалідністю навичок 

самообслуговування), розширено штатний розпис (додатково введено 2 шт од. вчитель -  

реабілітолог та асистент вчителя -  реабілітолога).

Згідно індивідуальної програми реабілітації та заяви батьків особи з інвалідністю, яким 

рекомендовано реабілітаційні послуги зараховуються на облік до центру. Курс реабілітації 

складає 6 місяців, 30 осіб з інвалідністю відвідує центр щоденно у дві групи, віком від 0 до 30 

років. Відповідно до індивідуальної програми, на кожну особу реабілітаційною комісією



центру розроблено та затверджено індивідуальний план реабілітації, направлений на 

здійснення заходів спрямованих на виконання індивідуальної реабілітаційної програми особи 

з інвалідністю. Індивідуальний план реабілітації повністю забезпечує надання комплексу 

послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю. Вчитель - 

реабілітолог та асистент вчителя - реабілітолога планують навчально-виховну та корекційно 

відновлювану роботу з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, забезпечуючи 

послідовність та неперервність виконання програм, що дає найбільшу ефективність. Після 

закінчення визначеного курсу реабілітації, реабілітаційна комісія аналізує стан виконання 

індивідуального плану кожної особи та приймає рішення стосовно подальшої роботи з 

особою, яка має інвалідність.

Придбання у 2016 році портативного пандусу на суму 11,0 тис. грн. з місцевого 

бюджету дало можливість роботи проекту «Соціальне таксі» для перевезення осіб з 

інвалідністю - візочників. 23 рази особи з інвалідністю - візочники скористувалися послугою 

соціального таксі протягом 6 місяців 2018 року.

Реальною державною підтримкою для малозабезпечених сімей стали житлові субсидії, 

цей вид адресної безготівкової цільової державної допомоги надається на оплату всіх 

основних життєво необхідних видів житлово-комунальних послуг: утримання житла, його 

опалення, холодне водопостачання та водовідведення, електропостачання, а також на 

придбання скрапленого газу, твердого палива. За 6 місяців 2018 року призначено субсидій на 

суму 66588,2 тис. грн.

З метою ефективності прийому населення міста за 6 місяців 2018 року було проведено 

14 прийомів фахівцями «мобільного офісу» та керівниками управління у м. Родинське та сел. 

Шевченко.

Приймаються документи на призначення усіх соціальних виплат -  5527 звернень, 

надано 2648 довідок та 848 повідомлень отримувачам субсидій та допомог, проведено 1415 

консультацій.

В м. Покровську Донецької області рішенням Покровської міської ради № 7/51-21 від

16.02.2018 надається особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп , а також дітям з інвалідністю 

по зору до 18 років 50% знижка на житлово-комунальні послуги. Таких осіб на обліку станом 

на 01.07.2018 - 32, надано допомогу протягом року на суму 43,1 тис. грн.; а рішенням № 7/50- 

14 від 17.01.2018 надаються пільги за послуги телефонного зв’язку згідно списків УТОС -  

надано пільгу 39 особам з інвалідністю на суму 9,8 тис. грн.

Рішенням № 7/50-15 від 17.01.2018р затверджено «Положення про надання пільг 

громадянам, які мають звання Почесного громадянина міста», згідно якого станом на

01.07.2018 р надано пільгу 3 особам на суму 19,4 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету.



Також згідно ПКМУ № 535 від 01.10.2014 року надається одноразова грошова 

допомога внутрішньо переміщеним особам, які постраждали внаслідок проведення АТО.

Достатньою підтримкою являється виплати матеріальної допомоги, яка надається 

військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби (ПКМУ № 185 від 

08.04.2015). Проведено виплату на суму 77,7 тис. грн. Згідно ПКМУ № 179 від 31.03.2015 року 

здійснюються заходи із соціальної та професіональної адаптації учасників АТО.

Відповідно до рішення Покровської міської ради Донецької області № 7/50-13 від

17.01.2018 р «Про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» надано допомогу 

з місцевого бюджету 24 особам на суму 9,6 тис. грн.

Згідно «Порядку надання соціальних пільг учасникам АТО у східних областях України 

та надання одноразової виплати дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, 

неповнолітнім дітям (до 23 років у разі навчання) загиблих (померлих) в зоні АТО 

військовослужбовців», затвердженого рішенням сесії Покровської міської ради Донецької 

області 17.01.2018 р № 7/50-10 станом на 01.07.2018 надано пільгу на суму 21,5 тис. грн. для 

9 осіб.

Робота управління спрямована на поліпшення якості обслуговування населення, 

створення комфортних умов при відвідуванні управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради та оволодіння сучасними методами, формами, розкриття аспектів та 

обґрунтування шляхів і методів подальшого удосконалення діяльності і визначення стратегії 

розвитку в умовах ринку, підвищення ефективності управлінських рішень на основі 

використання інформаційних систем і технологій.

Начальник управління І.П. Бонзюх

Бєлкіна Т.Г. 
2-06-95


