
ЗВІТ 

про роботу управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

за 9 місяців 2022 року 

 

 

 

Вжиті заходи щодо забезпечення соціального захисту малозабезпечених  

та соціально незахищених громадян міста в умовах дії карантину та воєнного стану 

 

№ 

з/п 

Напрям діяльності Вжиті заходи Результат 

1 Житлові субсидії В умовах воєнного стану для 

зменшення навантаження на 

жителів Білоцерківської громади з 

оплати комунальних послуг в 

опалювальний період 12900 

домогосподарствам перераховано 

житлові субсидії в автоматичному 

режимі. 

За 9 місяців 2022 року 

нараховано житлових 

субсидій на загальну 

суму 80,6 млн. грн. 

2 Проведення виплат 

внутрішньо 

переміщеним особам 

Продовження виплат внутрішньо 

переміщеним особам, які були 

призначені до встановлення 

карантину 

За І квартал 2022 р. 

здійснено виплат на 3,3 

млн.грн. 

3 Надання компенсацій 

та допомог згідно 

Закон України "Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи"  

Продовження строків подачі 

документів на отримання 

компенсацій та допомог 

Прийнято 725 громадян 

та призначено допомогу 

на 1,7 млн.грн. 

4 Продовження виплат 

малозабезпеченим 

сім’ям, особам з 

інвалідністю з 

дитинства та дітям з 

інвалідністю, особам, 

які не мають права на 

пенсію, та особам з 

інвалідністю 

825 – малозабезпечені сім'ї За 9 місяців 2022 р. 

виплачено 25,6 млн.грн. 

2636 - особи з інвалідністю з 

дитинства та діти з інвалідністю 

За 9 місяців 2022 р. 

виплачено 65,2 млн.грн. 

744 - особи, які не мають права на 

пенсію, та особи з інвалідністю 

За 9 місяців 2022 р. 

виплачено 13,9 млн.грн. 

5 Подовжено строки надання державних соціальних допомог без особистих звернень 

громадян  

6 Проведена робота для виплати щорічної одноразової грошової допомоги до 5 Травня 

учасникам бойових дій, членам сімей, ветеранам війни на суму понад 7 млн.грн.   
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Динаміка розвитку у сфері соціального захисту населення 

 

Державна підтримка сімей з дітьми 

 
Вид 9 місяців 2022 року 

Кількість 

отримувачів 

Виплачено, 

тис.грн. 

Допомога при народженні дитини 4271 45270,8 

Допомога при усиновленні дитини 10 113,1 

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами    426 1291,1 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи  піклування  197 12412,8 

Допомога на дітей одиноким матерям  455  5169,3 

Допомога особам з інвалідністю з дитинства і дітям з 

інвалідністю  
2636 65239,4 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  825 25601,3 

Тимчасова державна допомога дітям 52 1181,9 

Допомога по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу 
155 3045,7 

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, якій не 

встановлено інвалідність 
1 38,4 

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 744 13581,4 

Державна соціальна допомога на дітей , які знаходяться в  

прийомних сім’ях, дитячих  будинках сімейного типу та патронат 

над дитиною 

9 2122,4 

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги  173 2200,1 

Допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам  з 

інвалідністю  
744 13917,1 

Компенсаційні виплати  особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю  І групи та особами, які досягли  80 річного віку  
76 32,3 

Матері-героїні 0 0 

Допомога на догляд 80р. пенсіонеру 84 649,2 

Компенсація послуги «Муніципальна няня» 82 2050,7 

Грошова допомога  ВПО на проживання 723 3277,2 

Тимч. дсд непрац .особі,яка досягла пенс.віку,але не набула права 

на пенсію 
3 50,8 

Всього: 11663 197245 

 

Пільги та субсидії 

Пільги Субсидії 
Кількість отримувачів, 

осіб 

Виплачено, млн. грн. Кількість отримувачів, 

осіб 

Виплачено, млн. грн. 

12598 78,8 13291 80,6 

 

 

Надання соціальних гарантій різним верствам населення 

 

Встановлення статусу відповідно до Закону України  

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 

Статус Кількість звернень 

За 9 місяців 

2022 

ВСЬОГО: 177 

Особи з інвалідністю внаслідок війни 84 

Учасник війни  0 

Члени сім’ї загиблого (померлого)  74 

Ветеран праці 19 
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Отримання статусу відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

 

 
Направлено справ 

до КОДА 

Отримано та вручено 

посвідчень громадянам 

відповідно до Закону України 

«Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» 

473 470 

 

Виплати громадянам відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

 

Види компенсацій та допомог Виплачено тис. грн. 

Оплата додаткової відпустки строком 16 календ. днів 

громадянам що належать до першої та другої категорії 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

одному з батьків або особі, яка їх замінює, дитині з 

інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з 

Чорнобильською катастрофою, грн. 

3847,4 

Виплата грошової компенсації на дітей з інвалідністю, 

інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською 

катастрофою, які навчаються у закладах освіти і які не 

харчуються в їдальнях навчальних закладів 

13,5 

Видатки на безплатне харчування дітей з інвалідністю, 

інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською 

катастрофою, які навчаються в закладах освіти міста 

Біла Церква 

0,8 

Виплата щомісячної компенсації за пільгове 

забезпечення продуктами харчування громадян 1 та 2 

категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи  

26329,7 

Щорічна допомога на оздоровлення 689,7 

Одноразова компенсація сім’ям, що втратили 

годувальника із числа осіб, які належать до учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 

смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, і 

батькам померлого громадянина 

113,8 

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2,2 

Виплата у разі вивільнення працівників у зв’язку з 

ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням 

підприємства, скорочення чисельності або штату 

працівників допомоги в розмірі трикратної 

середньомісячної заробітної плати 

136,0 
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Компенсація за пільговий проїзд громадянам 1 та 2 

категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

26,2 

 

Забезпечення технічними засобами реабілітації 

 

Прийнято заяв від громадян на забезпечення допоміжними засобами реабілітації 

 

365 

 

 

 

Соціальна підтримка учасників АТО та ветеранів війни 

 

 

Вид 

 

Кількість, 

осіб 

Сума, тис.грн. 

 

Заходи із соціально-професійної 

адаптації 

0 0 

Призначення компенсації для придбання 

житла деяким категоріям осіб 

11 17064,4 

 

 

Надання соціальних послуг та забезпечення реабілітаційними заходами  

 

 

Послуги 

 

Кількість 

 

КУ БМР «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. 

Петера Новотні» 
154 557 

КУ БМР «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Шанс» 
87 чол. – 7318 послуг 

Інші реабілітаційні установи  1 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019 р. № 309 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення реабілітації дітей з інвалідністю»  

76 

 

 

Санаторно-курортне лікування 

 

Вид санаторно-курортного лікування Кількість, 

громадян 

Сума, тис. грн. 

особи з інвалідністю внаслідок аварії Чорнобильській АЕС 289 2 535,7 

особи з інвалідністю загального захворювання, особи з 

інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, учасники бойових 

дій, члени сімей загиблих по путівках до санаторіїв Міністерства 

соціальної політики України 

3 безкоштовно 

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, учасники 

бойових дій, члени сімей загиблих 
0 0 

особи з інвалідністю загального захворювання 1 8,7 

особи з інвалідністю внаслідок війни АТО, учасники бойових дій 

АТО,  члени сімей загиблих АТО 
7 109,5 
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Виплата компенсації громадянам пільгових категорій 

 

Вид грошової компенсації 
Кількість, 

громадян 

 

Сума, тис. грн. 

Замість путівки (особам з інвалідністю внаслідок 

аварії Чорнобильській АЕС) 
60 40,6 

За невикористану путівку (особам з інвалідністю 

внаслідок війни та особам з інвалідністю загального 

захворювання) 

4 1,8 

 

 

Міські цільові програми, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету 

 

 

№ 

п/п 

Назва цільової програми Обсяг фактично освоєних 

коштів, тис.грн. 

1. 

Програма фінансової підтримки ветеранських організацій 

та громадських організацій соціального спрямування 

міста Біла Церква на 2019-2023 роки 

237,8 

2. 

Програма соціального забезпечення та соціального 

захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 

роки 

2172,5 

3. Програма надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки 2547,4 

4. 
Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням 

життєдіяльності на 2021-2023 роки 
252,4 

5. 

Комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів 

сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції/операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки 

6849,1 

6. 
Програма підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб 

в м. Біла Церква на 2019-2023 роки  
0 

 

 

 

 

Здійснено перевірку особових справ на відповідність прийнятого рішення про 

призначення (перерахунок) та виплату пенсій згідно чинного законодавства. 

 

Показник кількість 

Перевірено  особових справ з них: 3536 

новопризначених пенсійних справ 1710 

пенсійних справ, по яких здійснено перерахунки 1566 

разових доручень з виплати допомоги на 

поховання 

260 

 

Кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб на території Білоцерківської 

міської територіальної громади з 2014 року 

 

Кількість ВПО 

Дорослі Діти до 18 років Всього 

12109 3826 15935 
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Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради задля 

досягнення у 2022 році позитивних зрушень соціально-економічного розвитку міста Біла 

Церква у сфері соціального захисту населення була проведена така робота: 

- забезпечено реалізацію прав громадян на отримання допомог, компенсацій та 

видатків, а саме: забезпечено виплати допомог та компенсацій згідно Законів України «Про 

державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та інших нормативно-

правових актів; 

- в умовах воєнного стану зменшено фінансове навантаження на громадян шляхом 

надання пільг та субсидій;  

- забезпечено стала робота щодо надання статусу ВПО; 

- постійно проводиться робота щодо дотримання прав недієздатних осіб. 

 


