
 

Відділ соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради 

 

                                            Звіт про роботу відділу 

за 2019 рік 

1-2. Сектор прийому громадян та сектор призначення соціальних допомог та субсидій 

               За 12 місяців 2019р. у сектор прийому громадян ВСЗН Бурштинської міської ради 

звернулося 960 осіб для отримання різних видів державних допомог, а саме: 

         Отримувачі  різних видів державних допомог,  

                                            а саме: 

Станом на 

01.01.2020

р. /осіб/                

1.Отримувачі  допомог сім'ям з дітьми, в т.ч:  

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 54 

допомога при народженні  дитини  129 

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 8 

Допомога при усиновленні дитини  1 

Допомога багатодітним сім’ям 72 

Допомога на дітей одиноким матерям 104 

2.Отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 127 

3.Отримувачів державної соціальної допомоги особам з  інвалідністю з  

дитинства та дітям з інвалідністю 

29 

4.Отримувачів щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю  І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за ним  

31 

5.Отримувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 

пенсію та особам з інвалідністю 

8 

6.Отримувачів тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх 

невідоме 

8 

7.Отримувачів державної соціальної допомоги дітям-сиротам та грошового 

забезпечення батькам-вихователям в будинках сімейного типу 

- 

грошового забезпечення батькам-вихователям в будинках сімейного типу - 

8.Звернулось за призначенням субсидіій з початку року, домогосподарств 

  одержують субсидію 

345 

921 



9.Отримувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 4 

10.Отримувачів допомоги, які є  внутрішньо переміщеними особами 20 

11.Отримувачів компенсаційних виплат по догляду за особою з інвалідністю        

І групи та престарілим старше 80 річного віку  

7 

12.Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, а саме 

допомогу особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги  

12 

13.Допомога на поховання 1 

        Видано 32 посвідченя особам, які отримують державну соціальну допомогу відповідно 

до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію та особам з інвалідністю». 

  

3.Сектор проведення виплат соціальних допомог, субсидій і пільг   

Серед яких: 

Вид державної соціальної  допомоги 

Кількість 

одержувачів з 

початку року 

на звітну дату 

( чол. ) 

Профінансовано з 

початку року на 

звітну дату 

 ( тис. грн.) 

 

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 7 109,61 

Допомога при народженні дитини 
400 5710,42 

Допомога на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях 
58 1081,20 

Допомога на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування 
7 345,38 

Допомога на дітей одиноким матерям 41 1017,48 

Допомога при усиновленні дитини 2 49,88 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки 

яких ухиляються від сплати аліментів  
22 43,79 

Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям  
50 2100,45 

Державна соціальна допомога особам з 

інвалідністю  з дитинства та дітям з 

інвалідністю. 

150 3346,92 

Допомога на догляд  ( щомісячну 

грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за ним)   

16 334,53 

Державна соціальна допомога особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю 

5 687,32 

Компенсаційну виплату особі, яка здійснює 

догляд за особою з інвалідністю І групи або 
45 19,82 



особою, яка досягла 80 років 

Компенсацію як фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги 
4 14,00 

Субсидію для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг 
876 5777,85 

Виплата частин невикористаних сум субсидій 

за опалювальний період 2019 рік  
200 122,49 

Субсидію для відшкодування витрат на 

придбання твердого палива та скрапленого 

газу 

2 8,5 

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 
1 184,57 

Допомога особам, які є внутрішньо 

переміщеними 
10 15,19 

Всього: 1876 20969,40 

 

Нараховано та профінансовано пільг з державного та місцевого бюджетів (тис. грн.)  

 Борг на 

01.01.2019р 

Нараховано з 

початку року 

Профінансо-

вано з початку 

року 

Борг на 

01.01.2020 р. 

Природний газ 63.3 399.5 463.0 -0.2 

Теплопостачання 103.1 545.3 648.4 0.0 

Електроенергія 29.2 183.8 213.0 0.0 

Водопостачання 68.9 123.1 192.0 0.0 

Квартплата 17.6 230.4 248.0 0.0 

Вивіз сміття 0.1 2.7 2.8 0.0 

Тверде паливо 0.0 0.0 0.0 0.0 

Скраплений газ 0.0 0.0 0.0 0.0 

Всього 282.2 1484.8 1767.2 -0.2 

Місцевий бюджет 0.0 86.9 86.9 0.0 

Проїзд ж/д 0,0 20,0 20,0 0,0 

Зв'язок 0.0 25.8 25.8 0.0 

               

   Нараховано та профінансовано з державного бюджету по програмі 2501200  

учасникам ЧАЕС(тис. грн.) 

 Борг на 

01.01.2019р. 

Нараховано з 

початку року 

Профінансо-

вано з початку 

року 

Борг на 

01.01.2020 р. 

Харчування 2710 12.7 392.7 404.3 1.1 

Одноразова на 

оздоровлення 2710 

0.0 11.9 11.9 0.0 

Одноразова допомога 

членам сімей померлих 

2710 

0.0 0.0 0.0 0.0 



За самос.курор лікув. 0,0 1,6 1,6 0,0 

Всього 2710 12,7 406,2 417,8 1,1 

Додаткова відпустка 

2730 

6,4 122,9 129,3 0,0 

Бурштин ДТЕК 0,0 72,1 72,1 0,0 

Торгово-еконічний 

коледж 

6,4 17,3 23,7 0,0 

Автом,школа 0,0 6,9 6,9 0,0 

Житловик 0,0 9,5 9,5 0,0 

Лікарня 0,0 17,1 17,1 0,0 

Сан-курортне лікування 

2730 

0,0 65,7 65,7 0,0 

Санат ,,Черче 0,0 14,6 14,6 0,0 

Санаторій Салют 0,0 7,3 7,3 0,0 

Моршин 0,0 21,9 21,9 0,0 

Санаторій Київ 0,0 7,3 7,3 0,0 

Трускавець 0,0 7,3 7,3 0,0 

Люблін -Великий 0,0 7,3 7,3 0,0 

Всього 2730 6,4 188,6 195,0 0,0 

Всього 19,1 594,8 612,8 1,1 

 

      Нараховано та профінансовано  (тис.грн.) виплата допомог з місцевого бюджету 

  Борг на 

01.01.2019р. 

Нараховано з 

початку року 

ПрофінансоП

рофінансован

о з початку 

року 

Борг на 

01.01.2020р. 

Допомога  доплата до пенсії    

ОУН-УПА м/б 

0,0 48,0, 48,0 0,0 

Допомога  доплата до пенсії  

ОУН-УПА о/б 

0,0 48,0 48,0 0,0 

п/збір 0,0 0,9 0,9 0,0 

о/допомога 0,0 590,4 590,4 0,0 



Добровольці АТО 0,0 42,0 42,0 0,0 

Всього 0,0 729,3 729,3 0,0 

 

    Нараховано та профінансовано (тис.грн.) 2501180  Виплата соціальних стипендій  

 Борг на 

01.01.2019р 

Нараховано з 

початку року 

Профінансо-

вано з початку 

року 

Борг на 

01.01.2020 р. 

Бурштинський 

енергетичний коледж 0.0 379.7 379.7 0.0 

Торгово-економічний 

коледж 
0.0 324.9 324.9 0.0 

Всього 0.0 704.6 704.6 0.0 

 

Робота по формуванню реєстру продовжується. 

 

Протягом звітного періоду видано  329  довідок  про перебування на обліку та про 

доходи зареєстрованих одержувачів соціальних  допомог та субсидій. 

 

4.    Сектор бухгалтерської служби  

         Станом на 30.12.2019 року сектором бухгалтерської служби  всього профінансовано   

27 257,77  тис. грн. соціальних виплат населенню, а саме:  

  22 849,01 тис. грн. з державного та обласного бюджетів,  

  4 408,76 тис. грн. з місцевого бюджету.  

Серед  яких: 

Вид державної соціальної  допомоги 

Профінансовано 

з початку року 

на звітну дату 

 ( тис. грн.) 

 

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 109,61 

Допомога при народженні дитини 5 710,42 

Допомога на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування 345,38 

Допомога на дітей одиноким матерям 1 017,48 

Допомога при усиновленні дитини 49,88 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів  
43,79 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  2 100,45 

Виплата держ. соц. допомоги прийомній сім’ї 184,57 

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю. 
3 346,92 

Допомога на догляд  ( щомісячну грошову допомогу 

малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю 

І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком 

лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за ним)   

334,53 



Надання державної соціальної допомоги особам , які не мають права 

на пенсію і особам з інвалідністю 
687,32 

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату 

62,81 

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а 

також за особою, яка досягла 80- річного віку 

19,82 

Допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях 1081,20 

Надання пільг на оплату ЖКП окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства 
1 767,25 

Субсидію для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги 2 443,64 

Субсидії на відшкодування витрат на придбання твердого палива та 

скрапленого газу 
8,52 

Пільги на медичне обслуговування громадян, постраждалих 

внаслідок ЧАЕС 
44,00 

Щомісячні виплати бійцям – добровольцям з обл./б 42,00 

Виплата учасникам ОУН УПА (обл./б) 48,00 

Допомога особам, які переміщуються 15,19 

Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України 

«Мати-героїня», інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам 

та особам, які постраждали від торгівлі людьми 

20,78 

Соціальні стипендії студентам  704,63 

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 612,85 

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату ЖКП у 

грошовій формі 1 265,53 

Одноразова допомога військовослужбовцям, звільненим з військової 

стровкової служби 8,32 

Заходи з психол. реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 

забезпечення сан.-курортним лікуванням учасників АТО 37,88 

Заходи з соціальної, трудової і професійної реабілітації осіб з  

інвалідністю 
475,32 

Щорічна разова грошова  допомога ветеранам війни  260,92 

Всього 22849,01 

 

Також профінансовано виплати населенню  з місцевого бюджету на суму 764,98 грн., а 

саме: 

Вид соціальної  допомоги 

Профінансовано 

з початку року 

на звітну дату 

 ( тис. грн.) 

Надання соц.  гарантій фіз.  особам, які надають соц. послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги 

14,00 

Пільги на послуги зв’язку  25,83 

Виплата учасникам ОУН УПА  48,00 

Одноразові матеріальні допомоги жителям міста та учасникам АТО  590,27 

Пільги, що надаються населенню на оплату ЖКП і газу 86,88 

Всього 764,98 



 

Видатків на утримання відділу соціального захисту населення з загального фонду 

бюджету профінансовано на суму 3 643,78 тис. грн. з яких : 

 

3 591,62 тис. грн. – видатки на оплату праці з відрахуваннями; 

15,80 тис. грн. – видатки закупівлю канц. товарів та повернення підзвітних коштів ;   

36,36 тис. грн. – оплата послуг (інтернет-зв’язку, Укртелекому, охорони, заправка 

картриджів, консультаційні послуги з програм електронної звітності) 

 

 

5. Сектор  з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги, пільги, компенсації 

 

  1.  Станом на 06.02.2020 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків 

зареєстровано 4778  осіб,  які мають право на пільги. Серед яких: 

 

265 Ветеранів війни 

104 Ветеранів праці 

2243 Пенсіонери за віком 

919 Дітей війни 

182 Громадяни, які постраждали внаслідок ЧАЕС 

42 Особа (ЧАЕС)-1 категорія 

37 Особа(ЧАЕС)-2 категорія - ліквідатор 

37 Особа(ЧАЕС)-2 категорія-потерпілий 

23 Особа(ЧАЕС)-3 категорія 

12 Дружина (чол.)- громадянина (ЧАЕС) померлого 

31 Дитина ЧАЕС- потерпіла 

79 Багатодітна сім’я ЗУ “Охорона дитинства” 

86 Діти з багатодітних сімей 

 

Робота по формуванню реєстру продовжується. 

     2. За рахунок місцевого бюджету надаються  пільги для: 

осіб з інвалідністю по зору 1, 2 груп - 13 осіб;  

учасникам АТО – 2 осіб; 

реабілітованим - 12 осіб; 

учасники бойових дій (добровольці) – 7 чол. 

     3. З  січня по грудень 2019 року  на відшкодування витрат по наданню пільг на житлово-

комунальні послуги  прийнято розрахунки на паперових та електронних носіях ( в dbf 

форматі) для категорії пільговиків , які користуються пільгами на ЖКП за кошти державного 

бюджету: 

Галицьке управління по експлуатації газового господарства  - 399489,26 грн. 

ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ”- 25834,97 грн. 

КП “Житловик” –356235,97 грн.  

ДТЕК-545324,70грн. 

Галицький РЕМ – 19664,25 грн. 

Енерготрейд – 164097,79грн. 

прийнято розрахунки на паперових та електронних носіях ( в dbf форматі) для категорії 

пільговиків, які користуються пільгами на ЖКП за кошти з місцевого бюджету: 

 



Галицьке управління по експлуатації газового господарства  - 18242,42 грн. 

ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ”- 1090,31грн. 

КП “Житловик” –22461,84грн.  

ДТЕК – 32578,54 грн. 

Галицький РЕМ – 936,77грн.  

Прикарпатенерготрейд –11473,39грн. 

 

 4. Щомісячно проводиться звірка інформації, що міститься в Реєстрі, з інформацією, яка 

надходить від підприємств та організацій, які надають послуги, щодо   громадян, які померли 

та відповідно до протоколів звірки вносяться зміни по кожній організації. Заносяться дані, 

які надходять від організацій надавачів послуг щодо різновидів послуг, зміни тарифів, площі 

житла на яку нараховуються пільги, працездатність осіб, які мають право на пільги та інші 

дані.  

   5. Щомісячно заносимо нові справи осіб, які мають право на пільги з пенсійної бази, 

проводиться звірка осіб з інвалідністю, яким група інвалідності встановлена на визначений 

термін для продовження цього терміну. 

  6. Ведеться робота щодо призначення пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї (ведеться прийом громадян, які подають 

декларації та довідки про доходи сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення 

громадян).  

             Щомісячно навчальні заклади подають списки студентів на паперових та 

електронних носіях із зазначенням розміру стипендії для її виплатити. Інформацію  заносимо 

до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб. 

На даний час отримують  щомісячно соціальну стипендію:  

32 чол. із  Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу на сьогоднішній день відшкодовано на  загальну суму 

 379689,98 грн. 

27 чол. із Бурштинського торговельно-економічного коледжу Киїського національного 

торговельно-економічного університету на сьогоднішній день відшкодовано на  загальну 

суму 324938,42 грн. 

7. Спеціалістами відділу кожного місяця закриваються електронні картки по померлих 

громадянах згідно списків, що надходять від відділу реєстрації актів цивільного стану 

Галицького районного управління юстиції.      

8. Підготовлено відповіді на запити різних установ. 

9. Протягом 2019 року  звернулося  4 осіб для відшкодування витрат на безкоштовне 

поховання інвалідів війни та учасників бойових дій на загальну суму 18986.79 грн.. 

10. Щомісячно готуються звіти, інформації до департаменту соціальної політики 

облдержадміністрації, підприємствам та організаціям надавачам пільг на житлово-

комунальні послуги та іншим установам стосовно осіб, яким надаються пільги. Надаються 

відповіді на заяви та скарги громадян, а також спеціалістами сектору ведеться щоденний 

прийом громадян. За вимогою громадян видаються відповідні довідки. 

11. Щорічно до 5 Травня ветеранам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, 

які визначаються Кабінетом Міністрів України. 



У 2019році до Дня Перемоги 259 ветерани війни отримали щорічну одноразову  грошову 

допомогу в сумі  260926,00грн. 

12. Компенсації та пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

№ 

п/п   

 Нараховано з 

початку року, 

грн. 

1. Компенсація вартості продуктів харчування 1, 2 категорія 392733,60 

2. Щорічна допомога на оздоровлення 11940 

3. Проїзд один раз на рік (туди і назад ) залізничним, водним, 

повітряним або міжміським автотранспортом 

0 

4. Одноразова компенсація сім’ї, яка втратила годувальника 1572,00 

 ВСЬОГО 406245,60 

 

13.   Для санаторно-курортного лікування та оздоровлення постраждалих  внаслідок ЧАЕС 

перебуває 17 осіб  1 категорії .  

     Згідно розподілу обсягу асигнувань, передбачених у 2019 році для надання грошової 

допомоги для компенсації вартості санаторно-курортного лікування громадянам, які  

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи виділено 65689,70 грн., що дало 

можливість оздоровити 6 особам. 

   Проведена інформаційно-роз’яснювальна робота з санаторіями та особами, які 

постраждалих внаслідок  Чорнобильської катастрофи віднесених до 1 категорії, щодо вибору 

громадянином санаторно-курортного закладу, який має ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики за відповідним профілем захворювання та 

укладання трьохсторонньої угоди  з санаторно-курортними закладами:  

ДП «Санаторій Черче »,  

ДП « Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт», 

ПрАТ «Трускавецькурорт»,  

Спеціалізований Одеський санаторій «Салют» м. Одеса  

ДП санаторій «Любінь Великий» 

для осіб постраждалих внаслідок  ЧАЕС 1 категорії. 

14. Сектором з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги, пільги, компенсації  

видано  такі посвідчення: 

     43 -   посвідчень «Ветерана праці; 

2 -  посвідчення «інваліда війни»; 

3 – посвідчення «дитина ЧАЕС потерпіла»; 

1- посвідчення учасника війни»;(заміна) 

1- посвідчення особи ЧАЕС 3 категорія; 

41- посвідчення осіб ЧАЕС 1 категорії; 

Видане 3- посвідчення дитини народженої від батька /матері 2 категорії  

   15.  На обліку для забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування перебували 60 

осіб з них: 3 – особи з  інвалідністю війни; 14 - ветеранів війни; 35 – осіб з інвалідністю 

загального захворювання, 11 – учасників бойових дій  АТО, 2- реабілітованих. 

 Оздоровлено – 20 осіб. 



16. В разі відмови громадян від отримання путівок складаються відповідні акти.  

У 2019 році складено: 

 5 актів відмов на ветеранів війни, які відмовилися від путівок; 

 9 актів відмов від путівок на осіб з інвалідністю загального захворювання, які відмовилися 

від санаторно-курортного оздоровлення; 

1 акт відмови складено  на осіб  постраждалих від ЧАЕС. 

8 актів відмов від путівок УБД АТО 

17. На обліку числиться 674 особи з інвалідністю загального захворювання. 

 Забезпечення осіб з інвалідністю засобами пересування, реабілітації та протезно – 

ортопедичними виробами здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства,  зокрема  

згідно «Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321. 

            На протязі року до Централізованого банку даних з проблем інвалідності отримано та 

внесено 120 ІПР (Індивідуальних програм реабілітації інвалідів).  

 18. Ведеться робота  щодо формування потреби у забезпеченні ТЗР окремих категорій населення, 

внесення до Централізованого банку даних з проблем інвалідності даних індивідуальних програм 

реабілітації, в т. ч. про освітній і професійний рівень осіб з інвалідністю, їх потребу в 

працевлаштуванні, потребу у забезпеченні технічними  та іншими засобами  реабілітації. 

       Видано  43 направлення  для забезпечення протезно-ортопедичними виробами у кількості 137 

одиниць на суму 460724,96 грн.  

Забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та 

іншими засобами реабілітації здійснюється згідно за договорами двосторонніми  чи 

тристоронніми в залежності від визначеного виробу. Особа з інвалідністю, дитина з 

інвалідністю, інша особа або їх законні представники обирають підприємство і повідомляють 

відділ соціального захисту населення про вибір такого підприємства. 

Протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про вибір підприємства 

особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними 

представниками повідомляє підприємство щодо такого вибору, про що робиться відповідна 

відмітка у банку даних ЦБІ. 

Підприємство протягом наступних 20 робочих днів подає органу соціального захисту 

населення згоду/відмову на забезпечення відповідним технічним та іншим засобом 

реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, про що підприємством 

робиться відповідна відмітка у банку даних ЦБІ. 

Після надання згоди підприємство готує двосторонній чи тристоронній договір для 

підписання. 

Після підписання акта приймання-передачі робіт (надання послуг) усі примірники актів, 

підписані відділом соціального захисту населення, особою з інвалідністю, дитиною з 

інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками та підприємством, 

надсилаються відділом соціального захисту населення сторонам договору. 

 

19. Підготовлені документи для вирішення питань автотранспорту: 

1) надані запити на 9 осіб в м. Калуш в АІПС «Автомобіль»  центр ДАІ для отримання 

інформації щодо наявності у осіб з інвалідністю автомобілів; 

2) проведена робота щодо  переоформлення автомобілів, термін експлуатації яких 

більше 10 років у приватну власність осіб з інвалідністю. 

 20. Проведено нарахування грошових компенсацій за І та ІІ  півріччя 2019р.  на виплату 

грошових компенсацій особам з  інвалідністю,   на транспортні витрати в сумі 1336.89 грн. та 

компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів  в сумі  1521,32 грн.. 

      На протязі 2019 року були підготовлені та здані всі необхідні звіти та інформації. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0549-18/paran6#n6


                                       

                        6. Сектор  з питань праці, контролю за правильністю призначення пенсій,   

                            соціальних  допомог, субсидій та зв'язків з громадськістю  

 

                 Працівниками сектору  з питань праці, контролю за правильністю призначення пенсій, 

соціальних допомог, субсидій та зв'язків з громадськістю постійно проводиться  вивчення та 

опрацювання законів України, постанов Верховної Ради України, Указів і розпоряджень 

Президента України, наказів Департаменту соціальної політики області, наказів, 

розпоряджень  міського голови та начальника відділу. 

                 Сектором з питань праці, контролю за правильністю призначень пенсій, соціальних      

        допомог, субсидій та зв'язків з громадськістю відділу соціального захисту населення на      

        постійному контролі тримається стан виплати заробітної  плати на території  міста.  

          За 2019 рік  проведено 5 засідань тимчасової робочої комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат. Забезпечено щотижневий та щомісячний моніторинг стану виплати 

заробітної плати в місті. Відповідно до оперативних даних, станом на 01.01.2020 року в 

бюджетних установах міста прострочена заборгованість із виплати заробітної плати 

працівникам - відсутня. Станом на 01.01.2020 року згідно статистичних даних та 

щотижневих оперативних інформацій залишається прострочена заборгованість (жовтень та 

листопад 2019) із виплати заробітної плати працівникам КП «Житловик» у місті Бурштин   у 

сумі 1678,2 тис.грн.   

         За 2019 рік відбулося 5 засідань міської робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення. 

              За результатами роботи комісій підготовлено  інформації для фінансового відділу  міської    

        ради. Також за цей період відбулося 5 засідань робочої групи з питання забезпечення      

        реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм     

       законодавства в частині мінімальної  заробітної плати. Порушень по м.Бурштин не було. 

                 Спеціалістами сектору з питань контролю за правильністю призначень соціальних 

допомог, субсидій  за 2019 рік проведена слідуюча робота: 

- проведено  обстежень матеріально-побутового стану сімей з метою підтвердження їх права на 

отримання державної соціальної допомоги та житлової субсидії -220; 

- складено актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї  на одноразову матеріальну 

допомогу-216; 

- здійснення перевірок факту проживання, складання актів обстеження, надання консультацій 

особам, які тимчасово переселені із зони АТО -18; 

     Перевірено 78 отримувачів ДСД  та   субсидії на ЖКП шляхом перевірки їх особових справ на 

предмет правильності оформлення та нарахування соціальної виплати сектором соціальних 

допомог; 

    Прийнято людей та надано консультацій щодо набуття права отримання соціальних виплат, 

оформлення необхідних документів та написання актів обстежень –133чол. 

Зроблено запити до «Єдиного Держ. Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» - 26. 

Зроблено запит в «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно» -28. 

Зроблено запит в «Територіальний сервісний центр МВС України»-54. 

Зроблено запит в «Держприкордонслужбу України»-5. 

Станом на 01.01.2020 року з контролю за правильністю призначення та виплати пенсій проведена 

такаробота: 

- перевірено 499 пенсійних справ по яких було здійснено перерахунок раніше призначених пенсій 

згідно змін у чинному законодавстві та масових перерахунків, 



з них: 139 новопризначених пенсійних справ та особових рахунків, які призначені Галицьким 

об'єднаним управлінням ПФУ; 

- перевірено 102 пенсійних справ та особових рахунків, по яких було здійснено виплату 

одноразової допомоги на поховання та недоодержаної пенсії 22 справ в разі смерті пенсіонера 

Галицьким об'єднаним Управлінням ПФУ. Порушень не виявлено. Відправлено звіти. 

     Важливою формою регулювання соціально-трудових відносин між працівниками і 

роботодавцями є колективний договір підприємства. Сектором з питань праці, контролю за 

правильністю призначень пенсій, соціальних допомог, субсидій та зв'язків з громадськістю 

надаються рекомендації щодо застосування на підприємствах, в установах та організаціях 

переліку і розміру доплат й надбавок до тарифних ставок та посадових окладів працівників, 

приведення положень колективних договорів з нормами діючої Генеральної угоди, регіональних 

та галузевих угод. Сектором у 2019 році зареєстровано 9 колективних договорів та змін і 

доповнень до них.  

      До департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації за 

звітний період надано інформації та звіти -298. 

      За 2019 рік  скарг на урядову «гарячу лінію», що стосується роботи сектору-5.  

      У 2019 році  спеціалістами сектору проводився прийом документів на комісію з виплати 

одноразової грошової допомоги з державного 27 чол. та місцевого бюджетів –143 чол. та допомог 

на поховання в тому числі –9 чол, а також своєчасне надання звітів та інформацій щомісячно 

щодо роботи комісій . 

      Працівниками сектору ведеться діяльність  комісії, оформлення протоколів  та рішень комісії 

по розгляду заяв громадян по призначенню житлових субсидій, пільг і допомог. Впродовж  2019 

року забезпечено проведення 20 засідань комісії з питань надання державних соціальних допомог 

та субсидій, надання пільг на яких розглянуті 195 заяв громадян , в тому числі: 

-21  заяв на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям  

-168 заяви  на отримання субсидії на жтлово-комунальні послуги; 

- 6 заяв надання пільг за фактичним місцем проживання. 

 Забезпечення щомісячного надання звітів та інформацій щодо роботи комісії . 

         Постійно оновлюється банк даних багатодітних сімей міста, на 01.01.2020 року на обліку 

перебувають 142сімї.  

спеціалістами сектору надано статус багатодітної сім'ї –16. Поновлено документи, продовжено 

термін дії посвідчення –54 чол. Видано посвідчень -61. Надано інформацій та звітів по 

багатодітних сім'ях –21. 

     Значну увагу відділ соціального захисту населення  приділяє роз’яснювальній роботі серед 

населення з пріоритетних напрямків соціального захисту. 

      Протягом 2019  року   проводилося ознайомлення населення міста по питаннях, що стосуються 

соціального захисту населення у газеті «Бурштинський вісник» -11 публікацій та розміщення 45 

інформацій на web-сайті Бурштинської міської ради. Надання щоквартального звіту -9 та 

щотижневої інформації у ДСП по цьому питанню. 

   Спеціалістами сектору постійно надаються консультації та рекомендації з питань, що належать 

до їх компетенції. 

 

7. Сектор організаційно-кадрової роботи та соціального обслуговування  

  
 Відповідно до покладених завдань сектор організаційно-кадрової роботи та 

соціального обслуговування здійснює: 

 Ведення звітно-облікової документації; 

 Ведення трудових книжок і особових справ посадових осіб і працівників; 



 Підготовку державної статистичної звітності з кадрових питань; 

 Збір та обробку персональних даних працівників відділу; 

 Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю і 

службу в органах місцевого самоврядування; 

 Підготовку наказів за дорученням керівництва по особовому складу, з основної 

діяльності, про відпустки, відрядження і т.д; 

 Підготовку та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад і т.д.; 

 Забезпечення організації діловодства відповідно до чинного законодавства; 

  Ведення реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, реєстрація пропозицій, заяв і 

скарг громадян тощо. 

Також сектором організаційно-кадрової роботи та соціального обслуговування 

проводиться обслуговування одиноких непрацездатних громадян похилого віку міста. 

Щоденно, крім вихідних, соціальні робітники докладають своїх зусиль, щоб належно 

обслужити одиноких пенсіонерів. Проводиться прибирання у помешканнях. Соціальні 

робітники стежать за чистотою на прибудинкових ділянках отримувачів послуг, які 

проживають у приватному секторі, забезпечують продуктами харчування, ліками, 

оформленням субсидій, проплатою комунальних послуг, дрібним пранням і т.п. Стежать за 

станом їхнього здоров’я, викликають при потребі лікаря, заміряють артеріальний тиск, 

відвідують хворих в лікарнях. 

З метою забезпечення соціального обслуговування та формування банку даних 

одиноких осіб проводиться інформування та опитування сімей, а також осіб похилого віку, 

осіб з інвалідністю з метою виявлення потреб у соціальних послугах за місцем проживання. 

Станом на 01.01.2020 року на території м.Бурштина та с.Вигівка на обліку перебувають 59 

самотніх та одиноко проживаючих осіб похилого віку, осіб з  інвалідністю, хворих, які 

перебувають в складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг. 

Станом на 01.01.2020 року 34 особи перебувають на надомному соціальному 

обслуговуванні, яке забезпечують 3 соціальних робітники, зокрема 9 осіб взято на облік за 

рік. 

Керуючись програмою підтримки пільгових категорій громадян було виплачено 11600 

гривень для 58 осіб до Дня похилого віку та 11800 гривень для 59 осіб до Великодніх свят .  

За рік сектором здійснювався облік та реєстрація внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО/OOC. Станом на 

01.01.2020 року на території Бурштинської міської ради перебуває 20 сімей (27 осіб).  

Сім’ям внутрішньо переміщених осіб згідно чинного законодавства виплачуються всі 

види державних соціальних допомог, включаючи  щомісячну адресну допомогу для покриття 

витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 “Про надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг”. 

Крім того, головний спеціаліст по експлуатації ІТ-системи забезпечує реалізацію 

консультативно-інформаційних послуг по запитах щодо АСОПД/КОМТЕХ і НАШ ДІМ, 

ЄДАРП та ЦБІ постійно вивчає та практично освоює інформаційну технологію, формує 

відповідні пропозиції щодо її вдосконалення, файли-запити в обслуговуючі організації для 

програми НАШ ДІМ, відомості  на виплату допомог та субсидій, регулярно проводить 

архівування баз даних, забезпечує функціонування в відділі програмного забезпечення та 

антивірусного контролю. 

Провідний спеціаліст забезпечує організацію діловодства відповідно до чинного 

законодавства, реєстрацію та пересилку вхідної та вихідної кореспонденції  відділу, виконує 

функції, що охоплюють забезпечення і обслуговування роботи, одержує необхідні відомості 

для начальника від секторів або виконавців відділу. 

 

 



8. Інформація по роботі з учасниками АТО та ООС. 

 

     Станом на 31.12.2019 року  на обліку у відділі соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради з питань надання допомоги учасникам АТО та ООС  перебуває – 

98 чоловік, з них 86 чол. отримали статус учасника бойових дій, 7 визнані бійцями - 

добровольцями і мають посвідчення, видані Івано-Франківською обласною радою яке дійсне 

на території Івано-Франківської області, 5 чоловік мають довідку про безпосередню участь 

особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України. У 2019 році помер 1 учасник бойових дій 

АТО, загалом на території міста поховано 10 військовослужбовців учасників 

антитерористичної операції на Сході України. Також на обліку перебуває 2 постраждалих 

учасники Революції Гідності які отримали легкі тілесні ушкодження , побої, мордування під 

час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 

2013 року  по 21 лютого 2014 року. 

     Бурштинською міською радою було прийнято «Програму соціальної підтримки сімей 

загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил в районах її проведення на 

2019-2020 роки».  Загальна сума використаних коштів по програмі складає 340 000 грн 

    Станом на 31.12.2019 рік проведено 11 засідань комітету по виділенню матеріальних 

допомоги та наданню пільг за рахунок коштів місцевого бюджету учасникам АТО. 

Розглянуто 123 заяви. 

    Особам, що прийняті на військову службу по контракту у Збройні Сили України – 11 чол. 

– виплачено 110 тис. грн. згідно програми з коштів місцевого бюджету. 

    Надано матеріальну допомогу  демобілізованим – 2 чол. на суму 5 500тис. грн. 

    Виділено матеріальну допомогу сім’ям загиблих учасників АТО (Савчак, Соківка, 

Білоголовські)  до роковин трагедії - 5 чол. по 4 тис. грн. загальна - сума 20 тис. грн. 

    Здійснено щомісячну виплату дітям до 18 років загиблого бійця-добровольця Савчака 

Вадима в розмірі прожиткового мінімуму, визначеного законом про Державний бюджет 

України на відповідний рік. Станом на 31.12.2019 рік виплачено 45000,00 грн. 

    Надано пільги з оплати вартості житлово-комунальних послуг  КП «Житловик» у розмірі 

75 % від нарахованих платежів сім’ям учасників АТО в межах норм споживання, 

передбачених чинним законодавством (до отримання пільг з державного бюджету). 4 особам 

на суму 11500,00 грн. 

    Надано пільги з оплати вартості житлово-комунальних послуг у розмірі 75 % від 

нарахованих платежів учасникам бойових дій, які перебували у складі добровольчих 

формувань в районах проведення АТО, в межах норм споживання, передбачених чинним 

законодавством 5 чол. на суму 40 000,00 грн. 



    Надано одноразову грошову допомогу учасникам АТО до Дня захисника Вітчизни 14 

жовтня у розмірі 1000 грн. – 98 чоловік на суму 98 тис. грн. 

    Надано матеріальну допомогу постраждалим під час масових акцій протесту в період з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року в розмірі    5 000 тис. грн. – 2 чоловіка 10 тис. 

грн. 

    Здійснюється додаткова виплата бійцям - добровольцям, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України з розрахунком 500 

грн. в місяць на одну особу. Сума виплачених коштів складає 42 000 тис. грн. (кошти 

обласного бюджету). 

    Надано матеріальну допомогу на лікування учасникам АТО та членам сімей загиблих – 4 

чоловіка на суму 19 000 тис. грн. (кошти обласного бюджету). 

    Надано матеріальну допомогу сім’ям загиблих під час проведення антитерористичної 

операції на оздоровлення  - 6 чоловік на суму 30 тис. грн.  (кошти обласного бюджету). 

    Надано одноразову грошову допомогу на лікування по місцевій програмі – 9 чоловік на 

суму 12 000 тис. грн.  

    Надано матеріальну допомогу на поліпшення житлових умов сімей, члени яких загинули 

під час проведення антитерористичної операції – 3 чоловіка на суму 75 000 тис. грн. 

    Виплачено з державного бюджету  щорічну   матеріальну  грошову   допомогу   до  5  

Травня   83 учасникам бойових дій АТО  в  сумі   107 485 грн. 

    В черзі на санаторно-курортне лікування  перебувало 12 чоловік, з них 3 чол. оздоровлено 

9 чол. відмовилось від оздоровлення у зв’язку з сімейними обставинами. Загальна сума 

витрачених коштів складає  26 280 тис. грн. Також на черзі на санаторно-курортне лікування 

перебувало 2 чол. члени сімей загиблих учасників АТО, всі вони оздоровлені (путівки з 

Міністерства соціальної політики).         

    В школах міста навчається 44 дитини учасників АТО/ООС різного віку, які безкоштовно 

харчуються в шкільних їдальнях. На 2019 рік було виділено        90  тис. грн.  на харчування 

дітей у школах. Дошкільні навчальні заклади міста відвідувало 16 дітей, на харчування яких 

було виділено 108 тис. грн. 

    Компанією «ДТЕК Бурштинська ТЕС» з ініціативи ГО «Бурштинське міське об’єднання 

воїнів АТО» було виділено 12 путівок на відпочинок  дітей учасників АТО в таборі «Сокіл» 

Галицького району. Путівками скористалися 12 дітей учасників АТО, відпочинок тривав 18 

днів. 

    Потребу соціально-професійній адаптації виявило 5 чол. : пройшли навчання та отримали 

права водіїв в ПП «ФІОЛ-ІВА» – 2 чол. Вартість навчання становить 11600 грн. (за 2 

чоловік) – кошти державного бюджету, 3 чол. відмовився від професійного навчання в 

зв’язку з сімейними обставинами. 

    Земельну ділянку під особисте житлове будівництво отримали 80 учасників АТО. В черзі 

на покращення житлових умов перебуває 5 учасників  бойових дій. На протязі 2019 року 

стали на чергу 4 чол. для отримання земельної ділянки під будівництво особистого житла, 1 

чол. під будівництво гаражу. В резерві знаходиться 3/4 земельні ділянки. 



    На відпочинок в готельному комплексі «Резиденція «Синьогора» с. Гута в червні  місяці 

було відправлено 4 сім’ї учасників АТО, в серпні місяці сім’я з п’яти чоловік загиблого 

учасника АТО відпочила в «Синьогорі» за програмою ОДА.  

      З липня по серпень в обласному закладі оздоровлення та відпочинку «Карпатські мрії», 

що в селі Микуличин оздоровилося  4 дитини учасників АТО  за програмою ОДА.  

   Одна дитина учасника АТО оздоровлюється та відпочиває в м. Одеса «Молода гвардія». 

    ГО «Бурштинське міське об’єднання воїнів АТО» придбано благодійні білети для 15 дітей 

учасників АТО на цирк, який приїжджав у наше місто. 

    За  ініціативи ГО «Бурштинське міське об’єднання воїнів АТО» вчергове було відкрито 

пам’ятну дошку  на школі №2 (Білоголовському М.С.), школа   №  3 (Костіву Р.М.), також за 

ініціативи ГО «Галицьке районне об’єднання воїнів АТО»  в с. Поділля пам’ятна дошка 

(Соківці В.М.).  

  Громадською організацією «Бурштинське міське об’єднання воїнів АТО», було здійснено 

запит до АМЕР Прикарпаття, щодо закупівлі 85 подарунків для дітей учасників АТО, до Дня 

Святого Миколая компанією ДТЕК.  

    Проводиться співпраця між Бурштинським бюро правової допомоги Калуського МЦ та 

спеціалістом по наданню допомоги учасникам АТО та ООС з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги учасникам АТО, щодо інформування в рамках реалізації проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», основне завдання якого є підвищення 

рівня знань українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян 

та спроможності громад захищати свої права. 

     На сесії Івано-Франківської обласної ради  учасника антитерористичної операції Вадим 

Савчак посмертно отримав визнання бійця-добровольця. 

    Здійснюється переписка між департаментом, органом місцевого самоврядування та 

іншими організаціями, щодо питань АТО. Загальна кількість контролей становить - 44. 

Також здійснюєтьсь щотижневе звітування - 2 звіти, щомісячне - 16 звітів,  щоквартальне - 

13 звітів  по роботі.  

   Напередодні дня Святого Миколая учасники АТО  відвідали Міжрегіональний центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей в Івано-Франківській області в с. Мединя, де 

подарували подарунки дітям та новорічну ялинку, організували дітям свято. 

 

Про учасників АТО та їх сім′ї завжди пам′ятають : запрошують на усі заходи,  які 

відбуваються у місті та області, нагороджують відзнаками та грошовими   преміями. 

 


