
Додаток № 3

до рішення міської ради

від 26.09.2019 № 7/69-2

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Надання безкоштовних юридичних 

консультацій щодо певного законодавства, 

яке стосується соціального захисту населення

На протязі 

року

УСЗН кількість 

наданих 

консультацій

25300 од.

2 Створення у місті спільного діалогу бізнесу та 

установ соціального захисту населення з 

питань спільного партнерства

На протязі 

року

УСЗН, 

Терцентр,приватні 

підприємці міста

кількість 

залучених 

підприємств

10 од.

3 Надання комплексу безкоштовних 

консультацій та інформаційних послуг  осіб з 

інвалідністю, пенсіонерам міста, учасникам 

операції об*єднаних сил та учасниківАТО, 

ВПО  з питань діяльності управління   

соціального захисту населення

На протязі 

року

УСЗН кількість 

наданих 

консультацій

12600 од.

4 Проведення постійного контролю за 

зверненнями громадян, стан роботи 

висвітлювати в засобах масової інформації

Постійно УСЗН кількість 

публікацій

80 од.

5 Підвищення ступення кваліфікації 

працівників управління шляхом залучення іх 

до участі в різноманітних тренінгах 

протягом 

року

УСЗН кількість 

тренінгів

10 од.

6 Проведення семінарів, засідань,

«круглих столів» щодо

роз’яснювальної роботи з питань соціального 

захисту

Протягом 

року

УСЗН кількість 

тренінгів

10 од.

Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань  ВПО

3.1.16. Соціальний захист населення

3.1.2. Формувати компе-

тенції місцевих органів

виконавчої влади щодо їх

ролі у процесі організа-ції

та надання соціальних

послуг на рівні спромо-жної

громади (роз’ясню-вальна

робота, тренінги)

Очікуваний результат

значення 

показника

найменування 

показника

№ з/п

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

В тому числі за рахунок коштів

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області на 

період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

Термін 

виконання
Зміст заходу

інших 

джерел

Виконавець



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Продовження роботи "Соціального таксі" Протягом 

року

Центр 

комплексної 

реабілітації  

"Милосердя" 

8,0 8,0 кількість осіб, 

якім надано 

послуги

1500 осіб

2 Облік осіб з інвалідністю та дітей, які мають 

право на безоплатне забезпечення технічними 

засобами реабілітації

Протягом 

року

УСЗН 6 000,0 6 000,0 кількість осіб, 

забезпечених 

засобами 

реабілітації

570 осіб

3 Забезпечення санаторно-курортними 

путівками та оздоровлення :

в тому числі

- осіб з інвалідністю загального захворювання

- учасників ліквідації на ЧАЄС

Протягом 

року

УСЗН 534,4 534,4 кількість осіб з 

інвалідністю        

в т.ч. 

спинальних 

ЧАЕС

32 

10                                                                                                       

16

Інші завдання : 

Забезпечити соціальний 

захист осіб з інвалідністю

4 Забезпечення виплати компенсації за 

невикористані путівки особам з інвалідністю 

ВВ  та особам з інвалідністю загального 

захворювання

Протягом 

року

УСЗН 23,1 23,1 кількість осіб 48

5 Компенсацяї видатків за надання пільг  на 

оплату житлово- комунальних послуг особам 

з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також 

дітям з інвалідністю по зору*

Постійно УСЗН,

відділ з питань 

обслуговування  

інвалідів

105,0 105,0 кількість осіб 32

6 Проведення капітального ремонту приватних 

будинків окремим категоріям населення, а 

саме особам з інвалідністю ВВВ та Почесним 

громадянам міста Покровська

Протягом 

року

УСЗН, 

Покровська міська 

рада

190,0 190,0 кількість осіб 5

7 Транспортне перевезення пільгової категорії 

населення (осіб з інвалідністю, учасників 

ЧАЕС та інш.)

Протягом 

року

УСЗН,

Покровська міська 

рада

80,0 80,0 кількість осіб 325

8 Надання 100% пільги на оплату послуг 

зв’язку  особам з інвалідністю по зору 1 та 2 

груп міста згідно списків УТОС

На протязі 

року

УСЗН

ВАТ

«Укртелеком»

25,3 25,3 кількість осіб 39

9 Встановлення телефонів особам з  

інвалідністю 1 та 2 групи*

На протязі 

року

УСЗН.

Укртелеком

0,4 0,4 кількість осіб 4

10 Забезпечення своєчасного призначення та 

виплати щомісячної компенсаційної виплати 

на догляд за особою з інвалідністю 1  групи  

або престарілим, який досяг 80 річчя

Постійно УСЗН

Відділ грошових 

виплат ПФУ

9,0 9,0 кількість осіб 22

3.1.3. Створювати закла-ди/

соціальні служби для

надання соціальних пос-луг

відповідно до потреб

конкретної громади



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 Організація відпочинку осіб з інвалідністю Протягом 

року

Центр 

комплексної 

реабілітації  

"Милосердя" 

12,0 12,0 кількість осіб 22

Інці завдання: Забезпечити 

соціальний захист ветеранів 

війни

12 Забезпечення виплати одноразової грошової 

допомоги ветеранам війни згідно Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту»

До 30.09.2019 УСЗН 1 961,8 1 961,8 кількість 

ветеранів

1728

13 Здійснення компенсаційних виплат особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт і 

техобслуговування автомобілів,мотоколясок і 

на транспортне обслуговування *

Протягом 

року

УСЗН 14,8 14,8 кількість 

ветеранів

36

14 Надання пільг і субсидій ветеранам війни, 

громадянам, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, ветеранів та 

пенсіонерів силових структур на ЖКП та 

адресну грошову допомогу  на придбання 

твердого палива та скрапленого газу

Постійно УСЗН,

відділ 

персоніфікованого 

обліку

населення

8 688,4 8 688,4 кількість осіб 19750

15 Соціальний захист громадян, які 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,  по ЗУ

«Про статус та соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»

Протягом 

року

УСЗН 997,4 997,4 кількість 

громадян

225

16 Оплата проїзду ліквідаторів аварії на ЧАЕС 

один раз на рік до будь якого пункту України 

і назад автомобільним, або повітряним, аба 

залізничім транспортом з правом 

першочергового придбання квитків

Протягом 

року

УСЗН 3,6 3,6 кількість осіб 16

17 Надання пільгового медичного 

обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи*

Протягом 

року

УСЗН 99,4 99,4 кількість осіб 223

18 Надання пільг з послуг зв*язку ветеранам 

війни і праці, громадянам, постраждалим 

внаслідок ЧАЕС, ветеранів, пенсіонерів 

силових структур та багатодітним сім*ям 

Протягом 

року

УСЗН, 

Покровська міська 

рада

83,4 83,4 кількість осіб 287

Інші завдання: Забезпечити 

соціальний захист громадян 

постра-ждалих внаслідок 

Чорно-бильської 

катастрофи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19 Здійснення соціального патронажу осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі та 

бездомних громадян та потерпілим від 

переохолодження: оформлення документів 

для реєстрації, інша допомога

На протязі 

року

Відділи 

міськвиконкому.

УСЗН.

Міськрайвідділ 

поліції

1,0 1,0 кількість осіб 35

20 Компенсація ЖКП лікарям та лікарям- 

інтернам

Протягом 

року

Покровська міська 

рада, УСЗН

42,4 42,4 кількість лікарів 7

21 Проведення роботи по призначенню та 

виплаті компенсації фізичним особам (ПКМУ 

№ 558)

Постійно УСЗН

Покровська міська 

рада

242,0 242,0 кількість 

громадян

96

22 Надання щомісячної допомоги учням 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

студентам(курсантам) фахової передвищої 

освіти,закладів освіти  з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які перебувають на повному 

держзабезпеченні *

На протязі 

року

УСЗН,

відділ грошових 

виплат і 

компенсацій

135,0 135,0 кількість діти-

сиріт

27

23 Забезпечення призначення та виплати 

тимчасової допомоги на дітей, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів

На протязі 

року

УСЗН,

відділ грошових 

виплат і 

компенсацій

194,9 194,9 кількість осіб 20

24 Забезпечення призначення та виплати 

допомоги згідно Закону України «Про 

психіатричну допомогу»

Протягом 

року

УСЗН,

відділ грошових 

виплат та 

компенсацій

804,6 804,6 кількість осіб 36

25 Забезпечення призначення та виплати 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошової допомоги 

батькам-вихователям і прийомним сім'ям

Протягом 

року

УСЗН,

відділ грошових 

виплат та 

компенсацій

954,8 954,8 кількість 

громадян

7

26 Забезпечення виплати одноразової 

винагороди матерям-героїням

Постійно УСЗН, відділ 

грошових виплат

38,4 38,4 кількість осіб 2

27 Забезпечення своєчасного призначення на 

виплату соціальної допомоги сім’ям  з дітьми

Постійно УСЗН,

відділ грошових 

виплат та 

компенсацій

63 796,5 63 796,5 кількість 

громадян

3030

28 Забезпечення призначення та виплати 

тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату

На протязі 

року

УСЗН 553,2 553,2 кількість осіб 20

Інші завдання: Забезпечити 

соціальний захист окремих 

категорій населення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 Забезпечення надання державної соціальної 

допомоги згідно Закону

„Про державну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям”

Постійно УСЗН 10 168,2 10 168,2 кількість 

громадян

300

30 Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи, 

тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні 

захворювання та інше

Протягом 

року

УСЗН 55,3 55,3 кількість осіб 3

31 Забезпечення призначення та виплату 

соціальної допомоги згідно Закону

„Про державну соціальну допомогу особам з  

інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю”

На протязі 

року

УСЗН 24 533,9 24 533,9 кількість осіб 895

32 Забезпечення призначення та виплати 

допомоги згідно ЗУ «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на 

пенсію та особам з інвалідністю»

Протягом 

року

УСЗН, ПФУ 4 206,8 4 206,8 кількість осіб 212

33 Призначення житлових субсидій населенню Протягом 

року

УСЗН 30 453,1 30 453,1 кількість сімей 

тис.

14,3

34 Оплата ЖКП  та послуг зв’язку почесним 

громадянам міста

Протягом 

року

УСЗН,

Покровська міська 

рада,

44,3 44,3 кількість осіб 4

35 Надання одноразової матеріальної допомоги Протягом 

року

Покровська міська 

рада.

УСЗН,

Терцентр

3 762,5 22,5 3 740,0 кількість осіб 750

36 Надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам на виконання депутатських 

повноважень

Протягом 

року

Покровська міська 

рада.

УСЗН,

1 260,0 1 260,0 кількість осіб 420

37 Організація заходів: -вітання ювелярів з 

90,95, та 100 річчям
-      щодо відзначення Дня Перемоги

-      щодо відзначення Дня громадян похилого віку

-      щодо відзначення Дня осіб з інвалідністю

-      щодо відзначення Дня захисту дитини

-      вшанування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

-      вшанування шахтарів-інвалідів до Дня шахтаря

-      вшанування УБД Афганців

-      відзначення святкових та ювілейних дат організацій 

соціальної спрямованості

-      та інш.

Протягом 

року

Покровська міська 

рада.

УСЗН

974,3 973,3 1,0 кількість осіб 2525

Інші завдання: Забезпечити 

соціальний захист окремих 

категорій населення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 Придбання новорічних подарунків Протягом 

року

Покровська міська 

рада УСЗН

200,0 200,0 кількість 

одиниць

780

39 Надання одноразової матеріальної допомоги 

на поховання громадян, які відносяться до 

категорії  визначених в п. 1 наказу від 

29.10.1996 № 148/232/88/95/08-14-759/123

Протягом 

року

Покровська міська 

рада УСЗН

30,0 30,0 кількість осіб 50

40 Організація поховання громадян, які не 

мають родичів

Протягом 

року

Житлово-

комунальний 

відділ

20,0 20,0 кількість осіб 10

41 Надання компенсації на спорудження 

надгробка на могилі померлої (загиблої) 

особи

Протягом 

року

УСЗН, 

Покровська міська 

рада

98,0 98,0 кількість осіб 5

42 Проведення безоплатного поховання 

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, учасників бойових дій і 

інвалідів війни та громадян, які мають звання 

"Почесний громадянин міста Покровська"

2019 рік УСЗН, 

Покровська міська 

рада

36,7 36,7 кількість осіб 10

43 Проведення виплат студентам, які внесені до 

Єдиного Державного реєстру з метою 

надання соціальних стипендій

Протягом 

року

УСЗН 3 112,3 3 112,3 кількість осіб 202

44 Безкоштовне забезпечення пенсіонерів, осіб з 

інвалідністю, малозабезпечених та одиноких 

непраздатних громадян та активістів 

громадських організацій м. Покровськ  

передплатою на періодичне  видання з 

загальнополітичним цільовим призначенням  

місцевої сфери розповсюдження та 

тематичною спрямованістю Покровської 

регіональної масової газети «Маяк» та 

"Прапор індустрії"

2019 рік Покровська міська 

рада Терцентр

1 233,4 1 233,4 кількість осіб 4805

45 Фінансове забезпечення ветеранських 

організацій  та організацій осіб з інвалідністю 

(відповідно до ПКМУ № 156 від 14.02.2018, 

рішення ПМР від 26.10.2018 № 368)

Протягом 

року

УСЗН, міська рада 1 013,0 1 013,0 кількість 

організацій

2

46 Продовжити співпрацю з спілкою Червоного 

Хреста, надання гуманітарної допомоги для 

ВПО

Протягом 

року

Терцентр,

Спілка Червоного 

Хреста

500,0 500,0 кількість осіб 1000

Інші завдання: Забезпечити 

соціальний захист окремих 

категорій населення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

47 Компенсаційні виплати перевізникам за 

пільговий проїзд автомобільним, залізничим  

транспортом окремим категоріям громадян

Постійно УСЗН

Покровська міська 

рада

200,0 200,0 кількість осіб 8500

48 Впровадження Програми енергозбереження 

(підвищення енергоефективності) для 

одиноких, непрацездатних, малозахищених 

верств населення та осіб з інвалідністю

Протягом 

року

Терцентр УСЗН 

Покровська міська 

рада

кількість осіб 500

49 Організація оздоровлення деяких пільгових 

категорій населення за рахунок місцевого 

бюджету

2019 рік УСЗН, 

Покровська міська 

рада

241,7 241,7 кількість осіб 30

50 Надання щомісячної стипендії членам 

територіальної громади міста Покровська, 

яким виповнилося 100 років

2019 рік УСЗН, 

Покровська міська 

рада

43,5 43,5 кількість осіб 6

51 Забезпечення реалізації пілотного проекту із 

надання при народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги "пакунок малюка"

2019 рік УСЗН, 

структурний 

підрозділ охорони 

здоров'я

8 400,0 8 400,0 кількість осіб 1680

52 Здійснювати соціальний супровід громадян, 

за допомогою служби

«скорої соціальної допомоги», робота 

мультидисциплінарної  команди

Протягом 

року

УСЗН,

Терцентр

кількість осіб 2000

53 Надання соціально-педагогічної послуги 

"Університету III віку" 

Протягом 

року

Покровська міська 

рада Терцентр

84,9 84,9 кількість осіб 180

54 Забезпечення роботи програмного комплексу 

"Криптосервер"

2019 рік УСЗН                   

Терцентр           

ЦКРОІ 

"Милосердя"

3,6 3,6 кількість 

програм

1

55 Продовжити функціонування відділення з 

надання безкоштовних послуг "Турбота"

протягом 

року

УСЗН               

Терцентр

82,8 82,8 Поліпшення 

соціальних умов 

громади 

кількість осіб

18

56 Реалізація міні-проектів протягом 

року

УСЗН               377,4 377,4 кількість  

проектів

2

57 Впровадження добровільного медичного 

страхування працівників 

2019 рік УСЗН               108,0 108,0 Впровадження 

системи 

добровільного 

медичного 

страхування

72

Інші завдання: Забезпечити 

соціальний захист окремих 

категорій населення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 Відшкодування послуги з догляду за дитиною 

до трьох років "муніципальна няня"

протягом 

року

УСЗН               100,2 100,2 кількість осіб 5 осіб

59 Надання допомоги на дітей, які виховуються  у 

багатодітних сім'ях

протягом 

року

УСЗН 4 896,0 4 896,0 кількість дітей 120 дітей

60 Поліпшення матеріально-технічної бази 

громадських та благодійних організацій 

протягом 

року

УСЗН 20,0 20,0 кількість 

організацій

2

61 Реалізація заходів з соціального захисту населення 

на виконання "Програми створення та розвитку 

Покровської об'єднаної міської територіальної 

громади"

протягом 

року

УСЗН 600,0 600,0 Поліпшення 

cоціального 

стану громадян

62 Надання одноразової матеріальної допомоги 

особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

протягом 

року

УСЗН 70,5 70,5 кількість осіб 94

63 Придбання обладнання та інвентарю, покращання 

матеріально - технічної  бази  управління та 

відділів

протягом 

року

УСЗН                   

Терцентр           

ЦКРОІ 

"Милосердя"

167,0 167,0 Поліпшення 

надання 

соціальних 

послуг 

1. Забезпечити контроль за реалізацією 

Генеральної, громадської ради, 

Територіальної угод по місту Покровську

Лютий 2019 

року

УСЗН Забезпечення 

контролю

100 відсоткове  

охоплення 

сторін 

соціального 

діалогу

2. Забезпечення здійснення соціального діалогу 

та функціонування тристоронньої соціально-

економічної ради

Протягом 

року

Покровська  

міська рада,УСЗН

Поліпшення 

cоціального 

стану громадян

3. Забезпечення укладання територіальної угоди 

між місцевим оргнаомвиконавчої влади, 

координаційною радою профспілок та 

об'єднанням работодавців та її виконання

На протязі 

року

УСЗН Забезпечення 

підвищення 

соціального 

захисту 

працівників 

підприємств

4. Організація проведення семінарів, нарад 

зустрічей круглих столів, інших заходів з 

питань соціально трудових відносин

На протязі 

року

Покровська  

міська рада,УСЗН

Поліпшення 

cоціального 

стану громадян

Інші завдання: Забезпечити 

соціальний захист окремих 

категорій населення

3.1.2. Формувати компе-

тенції місцевих органів 

виконавчої влади щодо їх 

ролі у процесі організа-ції 

та надання соціальних 

послуг на рівні спромож-ної 

громади (роз’ясню-вальна 

робота, тренінги)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Забезпечення проведення попереджувальних 

заходів (комісій по заборгованої плати, 

моніторінгу колективних звереннь громадян з 

питань порушення законодавства про працю 

та охорону праці тощо) щодо виконання 

колективних трудових спорів, страйків та 

акцій прот

Протягом 

року

Покровська  

міська рада,УСЗН

Поліпшення 

cоціального 

стану громадян

Всього 182 757,2 170 504,8 425,1 11 326,3 501,0

Примітка: * шляхом передачі субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам

Секретар міської ради І. Сущенко

3.1.2. Формувати компе-

тенції місцевих органів 

виконавчої влади щодо їх 

ролі у процесі організа-ції 

та надання соціальних 

послуг на рівні спромож-ної 

громади (роз’ясню-вальна 

робота, тренінги)


