
Додаток № 3

до рішення міської ради

від 24.12.2020 № 8/2-4

облас-

ного

бюджету

міський 

бюджет

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

2020 УСЗН
кількість наданих 

консультацій
10 одн.

2.

Створення у місті спільного діалогу бізнесу та установ 

соціального захисту населення з питань спільного 

партнерства

2020

УСЗН, 

Терцентр,приватні 

підприємці міста

кількість 

залучених 

підприємств

10 од.

3.

Надання комплексу безкоштовних консультацій та 

інформаційних послуг людям з інвалідністю, пенсіонерам 

міста, учасникам операції об'єднаних сил та 

учасниківАТО, ВПО  з питань діяльності управління   

соціального захисту населення

2020 УСЗН
кількість наданих 

консультацій
12700 од.

4.

Проведення постійного контролю за зверненнями 

громадян, стан роботи висвітлювати в засобах масової 

інформації

2020 УСЗН
кількість 

публікацій
80 од.

5.
Підвищення ступення кваліфікації працівників управління 

шляхом залучення іх до участі в різноманітних тренінгах 
2020 УСЗН

кількість 

тренінгів
10 од.

6.

Проведення семінарів, засідань,

«круглих столів» щодо

роз’яснювальної роботи з питань соціального захисту

2020 УСЗН
кількість 

тренінгів
10 од.

1. Продовження роботи "Соціального таксі" 2020

Центр комплексної 

реабілітації  

"Милосердя" 

10,0 10,0

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

1500 осіб

2.

Надання транспорту громадським організаціям, 

підприємствам та установам міста для організації заходив 

соціального напрямку 

2020

Центр комплексної 

реабілітації  

"Милосердя" 

0,5 0,5

кількість 

організацій, яким 

надано послуги

2 організації

3.
Організація заходів з оздоровлення та відпочінку осіб з 

інвалідностю за межами міста
2020

Центр комплексної 

реабілітації  

"Милосердя" 

30,0 30,0

кількість осіб, які 

приймуть участь 

у заходах

40 осіб

4. Реалізація Програми Університет 3 покоління "Дивосвіт" 2020
 Покровська міська 

рада, Терцентр УСЗН
102,6 102,6

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

150 осіб

найменування 

показника

Виконавець місцевих бюджетів

підпри-

ємств

Всього

В тому числі за рахунок коштів

Держав-

ного

бюджету

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області на 

період до 2020 року або стратегії 

розвитку міста

Термін 

виконання
Зміст заходу

інших 

джерел

Очікуваний результат

значення показника

№ з/п

Витрати на реалізацію, тис.грн.

3.1.2. Формувати компе-тенції

місцевих органів виконавчої

влади щодо їх ролі у процесі

органі-зації та надання соці-

альних послуг на рівні

спроможної громади

(роз’яснювальна робота,

тренінги)

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

15. Соціальний захист наслення

3.1.3. Створювати заклади/ 

соціальні служби для надання 

соціальних послуг відповідно до 

потреб конкретної громади



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

5.
Продовжити співпрацю з спілкою Червоного Хреста, 

надання гуманітарної допомоги для ВПО
2020

Терцентр,

Спілка Червоного 

Хреста

500,0 500,0

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

1000 осіб

6.
Облік осіб з інвалідністю та дітей, які мають право на 

безоплатне забезпечення технічними засобами реабілітації
2020 УСЗН 7 000,0 7 000,0

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

452 осіб

7.
Забезпечення дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП 

реабілітаційними заходами в реабілітаційних установах
2020 УСЗН 94,3 94,3

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

21 дитина

8.

Забезпечення санаторно-курортними путівками та 

оздоровлення :

в тому числі

- осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни

- учасників ліквідації на ЧАЄС (постраждалих внаслідок 

ЧК)

2020 УСЗН 542,0 542,0

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

55 осіб

9.

Забезпечення компенсацією за проїзд супроводжуючих 

спинально-хворих до санаторно-курортних закладів та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни

2020 УСЗН 1,9 1,9

кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

1 особа

10.

Забезпечення виплати компенсації за невикористані 

путівки особам з інвалідністю внаслідок війни  та особам з 

інвалідністю загального захворювання та ЧАЕС

2020 УСЗН 19,2 19,2

кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

38 осіб

11.

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"

2020
УСЗН, Покровська 

міська рада
16,2 16,2

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

4 особи

12.

Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги 

ветеранам війни згідно Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

2020 УСЗН 2 239,2 2 239,2

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

1724 ветерана

13.

Надання 100% пільги на оплату послуг зв’язку  особам з 

інвалідністю по зору 1 та 2 груп міста згідно списків 

УТОС

2020

УСЗН

ВАТ

«Укртелеком»

25,4 25,4

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

39 осіб

14.

Здійснення контролю за відшкодування державних 

субвенцій ветеранам війни, громадянам, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів та 

пенсіонерів силових структур на ЖКП та адресну грошову 

допомогу  на придбання твердого палива та скрапленного 

газу

2020

УСЗН,

відділ 

персоніфікованого 

обліку

населення

12 532,8 12 532,8

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

18134 особи

15.
Транспортне перевезення пільгової категорії населення 

(осіб з інвалідністю, учасників ЧАЕС та інш.)
2020

УСЗН,

Покровська міська 

рада

80,0 80,0

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

400 осіб

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

2020 УСЗН 4,8 4,8

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

6 осіб

Інші завдання: Забезпечити 

соціальний захист осіб з 

інвалідністю

Інші завдання:   Забезпечити 

соціальний захист ветеранів 

війни

Інші завдання: Забезпечити 

соціальний захист громадян пост-

раждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи



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

17.

Соціальний захист громадян, які постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи,  по ЗУ

«Про статус та соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

2020 УСЗН 1 009,2 1 009,2

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

 225 громадян

18.

Надання пільг з послуг зв'язку ветеранам війни і праці, 

громадянам, постраждалим внаслідок ЧАЕС, ветеранів, 

пенсіонерів силових структур та багатодітним сім'ям 

2020
УСЗН, Покровська 

міська рада
56,7 56,7

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

205 осіб

19.
Компенсаційні виплати перевізникам за пільговий проїзд 

залізничим  транспортом окремим категоріям громадян
2020

УСЗН

Покровська міська 

рада

200,0 200,0

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

250 осіб

20.

Компенсаційні виплати перевізникам за пільговий проїзд 

автомобільним  транспортом окремим категоріям 

громадян

2020

УСЗН

Покровська міська 

рада

9,7 9,7

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

8500 осіб

21.
Оплата ЖКП  та послуг зв’язку почесним громадянам 

міста
2020

УСЗН,

Покровська міська 

рада

88,3 88,3

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

5 осіб

22.
Організація оздоровлення деяких пільгових категорій 

населення за рахунок місцевого бюджету
2020

УСЗН, Покровська 

міська рада
255,4 255,4

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

30 осіб

23.

Проведення капітального ремонту приватних будинків 

окремим категоріям населення, а саме особам з 

інвалідністю ВВВ та Почесним громадянам міста 

Покровська

2020
УСЗН, Покровська 

міська рада
40,0 40,0

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

1 особа

24.

Проведення виплат студентам, які внесені до Єдиного 

Державного реєстру з метою надання соціальних 

стипендій

2020 УСЗН 2 828,3 2 828,3

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

132 особи

25.
Надання щомісячної стипендії членам територіальної 

громади міста Покровська, яким виповнилося 100 років
2020

УСЗН, Покровська 

міська рада
38,0 38,0

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

4 особи

26.
Надання компенсації на спорудження надгробка на могилі 

померлої (загиблої) особи
2020

УСЗН, Покровська 

міська рада
80,0 80,0

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

4 особи

27. Компенсація ЖКП лікарям та лікарям- інтернам 2020
Покровська міська 

рада, УСЗН
10,0 10,0

кількість осіб, 

яким надана 

компенсація

4 особи

28.

Забезпечення своєчасного призначення та виплати 

щомісячної компенсаційної виплати на догляд за особою з 

інвалідністю 1  групи  або престарілим, який досяг 80 

річчя

2020

УСЗН

Відділ грошових 

виплат ПФУ

10,1 10,1

кількість осіб, 

яким надано 

компенсаційні 

виплати

22 особи

29.
Забезпечення призначення та виплати допомоги згідно 

Закону України «Про психіатричну допомогу»
2020

УСЗН,

відділ грошових 

виплат та 

компенсацій

851,2 851,2

кількість осіб, 

яким надано 

компенсаційні 

виплати

33 особи

30.

Забезпечення призначення та виплати допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошової допомоги батькам-вихователям і прийомним 

сім'ям

2020

УСЗН,

відділ грошових 

виплат та 

компенсацій

758,0 758,0

кількість осіб, 

яким надано 

компенсаційні 

виплати

5 осіб

31.

Забезпечення надання державної соціальної допомоги 

згідно Закону

„Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

2020 УСЗН 9 448,1 9 448,1

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

260 осіб

Інші завдання: Забезпечити 

соціальний захист окремих 

категорій населення



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

32.

Забезпечення призначення та виплати тимчасової 

допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів

2020

УСЗН,

відділ грошових 

виплат і компенсацій

133,4 133,4

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

15 осіб

33.
Забезпечення своєчасного призначення на виплату 

соціальної допомоги сім’ям  з дітьми
2020

УСЗН,

відділ грошових 

виплат та 

компенсацій

50 828,9 50 828,9

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

2630

34.
Забезпечення виплати одноразової винагороди матерям-

героїням
2020

УСЗН, відділ 

грошових виплат
20,2 20,2

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

1 особа

35.

Забезпечення призначення та виплати тимчасової 

державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не набула права 

на пенсійну виплату

2020
УСЗН

120,6 120,6

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

8 осіб

36.

Забезпечення призначення та виплату соціальної 

допомоги згідно Закону

„Про державну соціальну допомогу особам з  інвалідністю 

з дитинства та дітям з інвалідністю”

2020 УСЗН 23 957,4 23 957,4

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

903 осіб

37.

Забезпечення призначення та виплати допомоги згідно ЗУ 

«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію та особам з інвалідністю»

2020 УСЗН 4 806,3 4 806,3

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

237 осіб

38.
Забезпечення призначення та виплати послуги з догляду 

за дитиною до трьох років "муніципальна няня"
2020 УСЗН 64,0 64,0

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

3 особи

39.
Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються 

у багатодітних сім'ях
2020 УСЗН 6 507,6 6 507,6

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

237 осіб

40.

Проведення роботи по призначенню та виплаті 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги 

2020

УСЗН

Покровська міська 

рада

254,2 254,2

кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

91 особа

41. Призначення житлових субсидій населенню 2020 УСЗН 71 785,1 71 785,1

кількість сімей, 

яким надано 

послуги

11,2 тис. сімей

42. Надання одноразової матеріальної допомоги 2020 6 016,9 22,5 5 994,4

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

3707 осіб

у тому числі:

надання матеріальної допомоги учасникам операції об'єднаних 

сил та учасникам АТО до Дня незалежності України

332,9 332,9

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

470 осіб

Покровська міська 

рада.

УСЗН,

Терцентр
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43.

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

-      та інш.

2020

Покровська міська 

рада.

УСЗН

967,5 967,5

кількість осіб, які 

приймають  

участь у 

святкових заходах

9235 осіб

44.

Надання одноразової грошової допомоги на поховання 

померлих мешканців, які відносяться до категорії осіб, 

зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 № 99 «Про затвердження порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася 

поховати померлого»   

2020
Покровська міська 

рада УСЗН
18,6 18,6

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

46 осіб

45. Придбання новорічних подарунків 2020
Покровська міська 

рада УСЗН
200,0 200,0

кількість осіб, 

яким надано 

подарунки

2000 осіб

46.

Безкоштовне забезпечення міською газетою «Маяк» та 

"Прапор індустрії"

пільговим категоріям населення 

2020
Покровська міська 

рада Терцентр
1 395,0 1 395,0

кількість осіб, 

яким оформлена 

підписка

4600 осіб

47.

Фінансове забезпечення громадських організацій 

(ветеранів, осіб з інвалідністю, інших), діяльність яких має 

соціальну спрямованість

2020 УСЗН, міська рада 760,3 760,3
кількість 

організацій
3 організації

48.
Забезпечення роботи програмного комплексу 

"Криптосервер"
2020 УСЗН 6,0 6,0

кількість 

організацій, яким 

надано послуги

3 організації

49.
Продовжити функціонування відділення з надання 

безкоштовних послуг "Турбота"
2020

УСЗН, Покровська 

міська рада
94,1 94,1

кількість осіб, 

яким надано 

послуги

24 особи

50.
Надання пільгового медичного обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи *
2020 УСЗН 151,7 151,7

кількість осіб, 

яким надані 

пільги

36  осіб

51.

Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю 

на бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне обслуговування *

2020 УСЗН 13,9 13,9

кількість осіб, 

яким виплачено 

компенсацію 

34 особи

52.
Надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи *
2020 УСЗН 69,8 69,8

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

91 особа
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53.

Надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, закладів 

фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на повному державному 

забезпеченні *

2020 УСЗН 190,8 190,8

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

40 осіб

54.

Компенсація видатків за надання пільг на оплату 

житловокомунальних послуг особам з інвалідністю по 

зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору *

2020 УСЗН 155,2 155,2

кількість осіб, 

яким виплачено 

компенсацію 

41 особа

55.

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

на виконання депутатських повноважень 2020 УСЗН 1 260,0 1 260,0

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

250 осіб

56. Організація поховання громадян, які не мають родичів 2020 ЖКВ 30,0 30,0 кількість осіб 9 осіб

57. Реалізація міні-проектів 2020 УСЗН 456,9 456,9
соціальний захист 

дітей
2 міні-проекта

58.

Надання натуральної допомоги у формі продуктових 

наборів особам, які отримують соціальну послугу догляду 

вдома, у відділеннях соціальної допомоги вдома 

територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), центрах наданадання 

соціальних послуг, дітям, які перебувають у складних 

життевих обставинах, та перебувають на обліку служб у 

справах дітей, та багатодітним сім"ям, які перебувають у 

складних життевих обставинах *

2020

УСЗН, 

Терцентр, 

Покровська міська 

рада,

УСМС

477,3 477,3

соціальна 

підтримка 

громадян

 476 осіб,

  39 дітей,

  44 сім"ї

59.
Надання натуральної допомоги у вигляді продуктових 

наборів окремим категоріям громадян
2020 УСЗН 18,0 18,0

соціальна 

підтримка 

громадян

50 осіб

60.
Надання одноразової допомоги малозабезпеченим сім"ям 

та сім"ям, які мають  дитину з інвалідністю 
2020 УСЗН 119,6 119,6

соціальна 

підтримка 

громадян

598 осіб

61.

Виплата 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,  або опікуну такої дитини*

2020 УСЗН 2 184,0 2 184,0
соціальний захист 

дітей
740 осіб
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62.

Забезпечення призначення та виплати допомоги на дітей 

фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену 

систему оподаткування і належать до першої та другої 

групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які 

виділені із Фонду боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавирусом SARS-

CoV-2, та її наслідками

2020
УСЗН, Покровська 

міська рада
806,4 806,4

соціальний захист 

дітей

63.

Забезпечення призначення та виплати одноразової 

грошової допомоги у звязку з негативними наслідками 

поширення на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою коронавирусом SARS-

CoV-2

2020
УСЗН, Покровська 

міська рада
899,9 899,9

соціальна 

підтримка 

громадян

64.

Відшкодування вартості проїзду з міста Покровська у 

місто Дніпро та у зворотному напрямку особам з 

інвалідністю до 23 років з вадами слуху, дітям з 

інвалідністю з вадами слуху та батькам, які 

супроводжують цих дітей

2020 УСЗН 134,4 134,4

соціальна 

підтримка 

громадян

10 родин

1.

Виконання заходів з оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги  та підтримки, та дітей, які 

виховуються в сім’ях з дітьми (відшкодування вартості 

путівок) за рахунок коштів бюджету м. Покровськ  та 

субвенції з обласного бюджету*

2020 УСЗН 1 308,5 413,5 895,0

кількість осіб, 

яким надано 

послуги з 

оздоровлення

96 дітей 

2.

Транспортні витрати на перевезення в заклади 

оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 

соціальної уваги та підтримки

2020 УСЗН 40,0 40,0

кількість осіб, 

яким надано 

послуги з 

перевезення

60 дітей

Всього 215 134,4 197 286,6 3 656,2 13 691,6 500,0

Примітка: * шляхом передачі субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам

Секретар міської ради                                                                                      Н. Іваньо

Інше завдання: Оздоровлення та 

відпочинок дітей


