
Додаток № 5

до рішення міської ради

від 09.10.2020 № 7/85-2

обласного

бюджету

міський 

бюджект

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

1 Надання послуг соціальної та професійної адаптації 2020 УСЗН

75,5 75,5

кількість осіб, яким 

надано послуги 10 осіб

2 Надання послуг психологічної реабілітації 2020 УСЗН

118,2 118,2

кількість осіб, яким 

надано послуги з 

реабілітації
10 осіб

3 Надання соціальних пільг учасникам операції 

об'єднаних сил та учасників АТО, надання 

одноразової допомоги у разі загибелі 

військовослужбовця у зоні АТО

2020 Покровська міська 

рада.

УСЗН
47,0 47,0

кількість осіб, яким 

надано пільги або 

допомогу:

учасників АТО                           

членів сім`i

                                   

7 осіб 

5 осіб

4 Надання матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, звільненим з військової 

строкової служби 

2020 УСЗН

209,2 209,2

кількість осіб, яким 

надано матеріальну 

допомогу 34 особи

5 Надання матеріальної допомоги учасникам операції 

об'єднаних сил та учасникам АТО до Дня 

незалежності України

2020 Покровська міська 

рада.

УСЗН 417,2 417,2

кількість осіб, яким 

надано матеріальну 

допомогу 596 осіб

6 Виплата грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо-

переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та теріторіальну цілісність України 

2020 УСЗН

19 773,3 19 773,3

кількість осі, яким 

виплачено грошову 

компенсацію 24 особи

7 Забезпечення санаторно-курортними путівками 

учасників операції об*єднаних сил та учасників АТО

2020 УСЗН

50,2 50,2

кількість осіб, які 

забезпечені 

санітарно-

курортними 

путівками

6 осіб

8 Виплата компенсації вартості проїзду особам з 

інвалідністю внаслідок війни із числа учасників АТО

2020 УСЗН

3,1 3,1

кількість осіб, яким 

виплачено 

компенсацію 

4 особи

Очікуваний результат

В тому числі за рахунок коштів

підпри-

ємств

Держав-

ного

бюджету

значення показника

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області на 

період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста

Термін 

виконання
Зміст заходу

інших 

джерел

3.4.3. Створити систему

психологічної, соціаль-ної

та фізичної реабілі-тації для

населення, яке постраждало

внаслідок проведення

конфлікту. Підтримувати

воїнів АТО та учасників

ООС та їх сім’ї

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

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього
місцевих бюджетів

найменування 

показника

№ з/п

22. Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб



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

9 Надання  матеріальної  допомоги особам з  

інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції *

2020 УСЗН

186,0 186,0

кількість осіб, яким 

надано допомогу

27 осіб

10 Грошова компенсація за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України 

2020 УСЗН

5 799,7 5 799,7

кількість осіб, яким 

виплачено 

компенсацію 

6 осіб

Інше завдання: Підтримка 

ВПО

1 Надання щомісячної адресної допомоги пере-

селенцям для покриття витрат на проживання, в т.ч. 

оплату житлово-комунальних послуг 

2020 УСЗН

33 582,3 33 582,3

кількість осіб, яким 

надано адресну 

допомогу

1983 особи

2 Надання довідок  внутрішньо переміщеним особам, 

які прибули до м. Покровська

2020 УСЗН кількість осіб, яким 

надано довідки

15600 осіб

3 Надання одноразової грошової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 

2020 УСЗН

64,7 64,7

кількість осіб, яким 

надано грошову 

допомогу

47 осіб

12. Всього: 60 326,4 59 676,2 186,0 464,2

Примітка: * шляхом передачі субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

Секретар міської ради                                                                                      О. Требушкін 


