
ЗВІТ 

про роботу управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

за 2021 рік 

 

 

І. Аналітична довідка 

 

 Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (далі – 

управління) супроводжує бюджетні програми, є головним розпорядником коштів державного 

бюджету нижчого рівня, виконує функції, пов’язані із призначенням державної допомоги 

сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, особам, які не 

мають права на пенсію та особам з інвалідністю, дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, із надання субсидій і пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, та інших пільг і видів державної допомоги, передбачених 

законодавством, які є соціально необхідними. 

Підтримка різних верств населення міста Біла Церква – один з головних пріоритетних 

напрямків діяльності управління. З цією метою щоденно проводиться робота по реалізації 

цілої низки нормативно-законодавчих актів України, обласних та міських програм.  

 

Показник 2021 рік 

Загальний обсяг затверджених асигнувань на 

програми соціального захисту населення 

724,5 млн. грн. 

в т.ч.  

державні програми  624,7 млн. грн. 

обласні програми 0,8 млн.грн. 

місцеві програми 99,0 млн. грн. 

 

 

ІІ. Соціальна підтримка населення 

 

Державна підтримка сімей з дітьми та малозабезпечених родин 

 

Найголовнішим напрямом соціальної політики залишається всебічна підтримка сімей з 

дітьми шляхом послідовності у здійснені заходів щодо підтримки родин, які виховують 

власних та прийомних дітей. 

Важливу роль у зростанні грошових доходів таких сімей, як головної умови надійного 

соціального захисту, відіграє адресна державна допомога.  

Упродовж 2021 року соціальна політика в Білоцерківській міській територіальній 

громаді продовжувала реалізовуватися через виконання функцій призначення і виплат 

державних соціальних допомог з урахуванням складу сім’ї, її доходів, віку, стану здоров’я 

дітей, які проводяться управлінням.   

Одне з головних завдань удосконалення системи соціального захисту є забезпечення 

кожній людині безперешкодного доступу до соціальної підтримки, адміністративних послуг 

соціального характеру за місцем свого проживання, тому з травня 2021р. прийом громадян в 

управлінні соціального захисту населення Білоцерківської міської ради проводиться з 

використанням програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна 

громада». Загалом упродовж 2021 року з питань надання державних допомог до управління  

надійшло 9006 звернень, а саме: 
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№ 

з/п 

Види допомог 

 

Кількість 

звернень 

2021 рік 

1 Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 886 

2 Допомога при народженні дитини, в т.ч.: 1487 

2.1 через веб-сайт Мінсоцполітики прийнято  
 

299 

3 
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування 

222 

4 Допомога на дітей одиноким матерям 1281 

5 Допомога при усиновленні дитини 4 

6 
Державна соціальна допомога малозабезпеченим 

сім'ям 

2143 

7 
Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів 

108 

8 
Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю 

530 

9 

Державна соціальна допомога особам, які не мають 

права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна 

допомога на догляд 

266 

10 

Допомога на догляд (щомісячна грошова допомога 

малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інв. 1 чи 

2 групи внаслідок психічного розладу, який за 

висновком лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, на догляд за 

ним) 

309 

11 
Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 

182 

12 
Щомісячна адресна допомога внутрішньо 

переміщеним особам 

906 

13 Оплата послуг патронатного вихователя 
1 

14 Допомога на дітей, яким не встановлено інвалідність 
1 

15 
Надання послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня» 

78 

16 
Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних 

сім’ях 

206 

17 

Державна соціальна допомога одиноким особам, які 

досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК 

потребують постійного стороннього догляду 

98 

18 Матері-героїні 
4 

19 Всього, в т.ч.: 
8715 

19.1 
«Інтегрована інформаційна система «Соціальна 

громада» 

3162 

20 
Видано посвідчень особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю 

291 
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Забезпечено виплати державних соціальних допомог: 

 

Вид виплати 

Нараховано та 

виплачено,  тис.грн. 

2021 рік 

Допомога при народженні дитини 65 049,00 

Допомога при усиновленні дитини 202,00 

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами    2 495,00 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи  піклування  15 313,00 

Допомога на дітей одиноким матерям  7 477,00 

Допомога особам з інвалідністю з дитинства і дітям з 

інвалідністю  
75119,00 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  31 780,00 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів 
630,00 

Допомога по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу 
4 099,00 

Компенсаційні виплати по догляду за особою з інвалідністю І 

групи та особами, які досягли 80 річного віку 
46,00 

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, якій не 

встановлено інвалідність 
19,00 

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 17 001,00 

Державна соціальна допомога на дітей , які знаходяться в 

будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, та патронат над 

дитиною 

2 344,00 

Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі 
1 647,00 

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

інвалідністю  
15 357,00 

Державна соціальна допомога одиноким особам, які досягли 80-

річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного 

стороннього догляду 

526,00 

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, 

яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсію 
27,00 

Одноразова допомога на дітей з багатодітних малозабезпечених 

сімей 
730,00 

Матері - героїні 91,00 

Компенсація послуги «Муніципальна няня» 2 365,00 

Грошова допомога  внутрішньо переміщеним  особам на 

проживання 
13 238,00 

Всього: 255 556,00 

 



 4 

 

Програма житлових субсидій та пільг 

 

За 26 років свого існування  Програма житлових субсидій стала справді дієвою формою 

соціальної підтримки кожного жителя, який став її учасником. 

Значної реформи зазнала і система пільг. Основним принципом зміни у пільговому 

забезпеченні є адресність пільг та встановлення соціальної справедливості.  

Удосконалений механізм надання громадянам пільг і субсидій (з жовтня 2019 року 

запроваджено монетизацію)  функціонував і у 2021 році. Завдяки цьому маємо  створення 

прозорого механізму надання житлових субсидій і пільг та стимулювання громадян до 

ощадливого споживання комунальних послуг. 

         Нарахування та виплата пільг і житлових субсидій протягом 2021 року проводилася 

через в  Автоматизоване середовище обробки інформації Міністерства соціальної політики 

України (операції централізованих процесів) 

        Прийом громадян з питань призначення субсидій та пільг у 2021 році здійснювався: 

 

 в «єдиній приймальні громадян» управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, пров. Ковальський,  

      буд. 14, 

 в приміщенні ЦНАПу за адресою: вул. Леваневського, 34, 

 в приміщеннях Старостатів сіл та селища. 
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           В умовах карантинних обмежень було спрощено та удосконалено процедуру 

звернення та подачі документів для отримання житлової субсидії чи пільги на оплату 

житлово-комунальних послуг.  

           Зокрема громадяни мали можливість, окрім особистого звернення через пункти 

обслуговування, подати звернення у будь-який зручний для них спосіб: 

1)в електронному вигляді на електронну пошту uszn@bc-rada.gov.ua.; 

2) поштою на офіційну адресу управління соціального  захисту населення Білоцерківської 

міської ради, вул. Я. Мудрого, 2. 

mailto:uszn@bc-rada.gov.ua
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3) через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія”, 

 

З метою оптимізації затрат часу та для зручності громадян під час прийому громадян з 

питань надання пільг та субсидій також використовується Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада».  За звітний період прийнято та опрацьовано 7964 звернення громадян, 

з них: 

Кількість 

звернень за призначенням 

субсидії на особистому 

прийомі з використанням ПК 

«Соціальна громада» 

Кількість 

звернень за призначенням 

субсидії, які отримані через 

електронні сервіси зв’язку 

(веб-сайт Мінсоцполітики» 

та Портал»Дія» 

Кількість 

звернень за призначенням 

субсидії, які отримані 

через пошту або скриньку 

для вхідної 

кореспонденції 

7605 171 188 

 

З травня 2021 року  всіх одержувачів житлових субсидій було переведено на готівкову 

форму виплати, а безготівкову форму виплати субсидій взагалі ліквідовано.  

Також Урядом були скасовані повноваження комісії з питань надання пільг та 

житлових субсидій та введені нові умови за яких житлова субсидія надається лише тим 

громадянам, які насправді потребують підтримки держави. 

 Враховуючи особливості умов призначення житлових субсидій, слід зазначити, що 

кількість одержувачів субсидій в зимовий період (опалювальний сезон) є значно більшою, 

ніж у літній період (неопалювальний сезон). Разом з тим, кількість одержувачів пільг є 

більшою саме у літній період. Динаміку кількості одержувачів цих видів соціальної 

підтримки відображено у графіку. 
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Динаміка кількості одержувачів субсидій та пільг протягом 
2021 року

Субсидії Пільги

 
 

Управлінням систематично ведеться персоніфікований облік осіб, які відповідно до 

чинного законодавства мають пільги та проживають на території Білоцерківської міської 

територіальної громади.   

Згідно чинного законодавства майже третина населення громади має право на пільги 

за соціальними, віковими, професійними та іншими ознаками.  

У 2021 році кількість пільговиків становила  86048 осіб, а саме: 
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Категорія пільговиків 2021 

Ветеранів війни 5810 

Ветеранів праці 17822 

Пенсіонери за віком 27083 

Осіб з інвалідністю 7176 

Постраждалих від аварії на ЧАЕС 16545 

Ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, державної 

пожежної охорони та ветеранів служби цивільного захисту 
1835 

Звільнених зі служби за віком, хворобою або вислугою років 

військовослужбовців СБУ, осіб начальницького складу податкової 

міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої 

системи, служби цивільного захисту 

4 

Звільнених з військової служби осіб, які стали інвалідами під час 

проходження військової служби 
56 

Батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або 

пропали безвісті під час проходження військової служби 
75 

Дітей війни 7688 

Багатодітна сім’я 539 

Дитина з багатодітної сім’ї 1415 

Всього 86048 

 
 Пільги на оплату житлово-комунальних послуг передбачені законами України для 

окремих категорій громадян (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, 

учасники війни, «чорнобильці», ветерани військової служби, діти війни тощо).  

При цьому знижка плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм та 

нормативів встановлена на рівні від 25 % до 100 % залежно від статусу, який має пільговик. 

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» пільги на оплату 

житлово-комунальних послуг виплачуються споживачам у грошовій формі у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Механізм надання пільг населенню у грошовій формі, запроваджений у 2019 році, 

передбачає розрахунок розміру пільги за соціальними нормативами незалежно від 

фактичного споживання послуг. 

При цьому діють дві моделі грошової форми надання пільг: 

 

 безготівкова – сума пільги зараховуються на рахунок Мінсоцполітики в АТ 

«Ощадбанк» (на персональний обліковий запис одержувача пільги), звідки 

перераховується банком надавачам послуг (за визначеною послідовністю) на 

підставі їхніх даних про нараховані платежі; 

 готівкова – сума пільги перераховується щомісячно безпосередньо на особистий 

рахунок одержувача пільги в одному з уповноважених банків або виплачується 

йому через поштове відділення. 

 

Готівкова форма отримання пільг дозволяє одержувачу самостійно визначати 

черговість та суми оплати послуг, що важливо в умовах виникнення ситуації, коли пільговик 

не погоджується з нарахованими підприємством сумами. 

Крім того, у разі споживання житлово-комунальних послуг в обсягах менших ніж 

соціальні нормативи, зекономлені кошти пільговики можуть використовувати на власний 

розсуд, у тому числі для оплати послуг у інший розрахунковий місяць, коли споживання 

збільшується у зв’язку, зокрема, з погодними умовами. 

Безготівкова форма  отримання пільг передбачає можливість отримання зекономлених 

коштів лише один раз на рік, після закінчення опалювального сезону. Проте, безготівкова 
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форма виплати є актуальною серед пільговиків, яким надається 100% знижка, оскільки при 

прямому перерахуванні коштів на рахунки організацій-надавачів комунальних послуг з 

громадян не стягується комісійна плата. 

 

Оцінивши всі недоліки та переваги двох моделей, пільгові категорії населення 

Білоцерківської міської територіальної громади обрали найзручніший для себе спосіб 

виплати. Так безготівкову форму виплати обрали 65,81% громадян, готівкову – 34,19%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Загальна сума нарахованих житлових субсидій за 2021 рік становить 159,3 млн.грн. 

Загальна сума нарахованих пільг за 2021 рік становить 143,2 млн.грн. 

 
За наданням субсидій на придбання скрапленого газу та твердого палива у 2021 році 

звернулося 21 домогосподарство. Призначено субсидій на суму 91,7 тис. грн. 

За наданням пільг на придбання скрапленого газу та твердого палива у 2021 році 

звернулося 4 пільговики. Нараховано та виплачено пільгу на суму 8 тис. грн.. 

 

Верифікація та моніторинг державних виплат 

 

У 2021 році проведена значна робота щодо перевірки достовірності інформації про 

отримувачів допомог, пільг та субсидій,  що впливає на їх право отримувати такі виплати. 

Так, у 2021 році від Міністерства фінансів України надійшло 46 829 рекомендацій за 

результатами верифікації щодо правомірності отримання реципієнтами державних виплат, з 

них: 

- 9 836 рекомендацій щодо перевірки одержувачів субсидій; 

- 28 371 рекомендація щодо перевірки одержувачів пільг; 

- 8 622 рекомендації щодо перевірки одержувачів державних соціальних допомог. 

Отримані рекомендації за результатами проведеної верифікації сприяли упередженню 

безпідставного нарахування соціальних виплат та припиненню неправомірних виплат. 
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Вид  

виплати 

Отримано 

рекомендації 

Підтверджено 

невідповідності, що 

впливали на право на 

отримання соціальної 

виплати 

Нараховано суму 

надміру 

виплачених 

державних 

коштів, гривень 

Повернуто до 

державного 

бюджету суми 

надміру 

виплачених 

коштів, гривень 

Житлові 

субсидії 

9 836 99 120005,63 106005,07 

Пільги 28 371 3718 0,00 0,00 

Державні 

соціальні 

допомоги 

8 622 5 56168,00 41721,00 

Всього: 46 829 3822 176173,63 147726,07 

 

Слід наголосити, що основна мета верифікації полягає в забезпеченні ефективного 

використання бюджетних коштів, недопущенні здійснення неправомірних виплат, 

установленні справедливої системи соціального забезпечення та підвищенні адресності 

державних виплат.  

Стягнення безпідставно виплачених коштів є складним і затратним процесом, що 

передбачає вирішення спорів у судовому порядку. А тому запровадження Міністерством 

фінансів України з червня 2021 року ще одного виду верифікації, а саме превентивної, яка 

здійснюється на етапі звернення громадянина за допомогою до призначення йому виплати, є 

більш дієвим механізмом. 

 Така інформація  своєчасно опрацьовується, корегуються дані у відповідних реєстрах 

та приймаються правомірні рішення щодо надання або відмови у призначенні субсидій, 

пільг, державних соціальних допомог. 

 

Перевірки цільового використання бюджетних коштів 

 

Управлінням проведені перевірки, що попередили незаконні виплати громадянам 

внаслідок недостовірного подання даних або приховування даних про доходи чи інші 

обставини, що впливають на право отримання соціальних виплат: 

 

Вид соціальної  допомоги Кількість проведених  

обстежень у 2021  р. 

одноразова допомога на лікування малозабезпеченим 

громадянам (за рішенням державних органів та органів 

місцевого    самоврядування) 

177 

компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги  159 

житлова субсидія 1020 

складання актів щодо оформлення до будинку-інтернату  13 

складання актів оцінки потреб сім’ї/особи для влаштування до 

будинку-інтернату 

11 

перевірка підтвердження фактичного місця проживання 

пільговика та членів його сім’ї 

516 

інші  15 

Всього: 1911 
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            Станом на 31.12.2021 р. підготовлено рішень для проведення обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї – 1833. 

Проведено перевірку повноти і достовірності інформації зазначеної у декларації  

про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за  призначенням усіх видів соціальної 

допомоги та інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру 

прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, а саме: 

 

 

Вид допомоги: 

Кількість 

перевірених 

справ у 

2021р. 

Житлова субсидія 1020 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 78 

Державна допомога сім’ям з дітьми 58 

Всього: 1156 

 

Сформовано витягів із Державного реєстру для: Кількість 

витягів 

2021 р. 

 

перевірка справ отримувачів житлової субсидії 2846 

перевірка особових справ отримувачів державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим  сім’ям 

322 

перевірка внутрішньо переміщених осіб, які звернулися за призначенням 

(відновленням) державних соціальних допомог 

1308 

надання витягів іншим відділам у зв’язку з проведенням звірки документів 

про набуття майна у власність одержувачами субсидії за результатами 

проведеної Мінфіном верифікації та для формування особових справ 

отримувачів соціальних послуг 

 

131 

Всього: 

 

4617 

 

         Із перевірених  справ  виявлено подання громадянами неповної та недостовірної  

інформації про майновий стан сім’ї, а саме: 

Вид допомоги: Кількість  

справ  

у 2021 р. 

Житлова субсидія 57 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 3 

Державна допомога сім’ям з дітьми 2 

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг 

 

5 

Всього: 67 
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Внаслідок виявлення подання заявниками неповної та недостовірної інформації про 

доходи та майновий стан сім’ї припинено надання соціальної допомоги, а саме:  

 

Вид допомоги: Кількість 

випадків 

у 2021 р. 

Житлова субсидія 57 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 1 

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг 

 

5 

Всього: 63 

 
Нараховано до відшкодування державних коштів надміру наданих соціальних допомог 

громадянам, які подали  неповну або недостовірну інформацію про доходи та майновий стан 

сім’ї: 

 

 Протягом звітного періоду  до Державного бюджету України повернуто кошти 

надміру отриманих державних соціальних допомог та субсидій: 

Вид допомоги: Загальна сума  

повернутих коштів, що 

надійшли  на р/р   управління 

 у 2021 р. (тис. грн.) 

Житлова субсидія  721,9  

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 

та допомога сім’ям з дітьми 

 238,6 

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг 

 

 85,1 

Всього:  1045,474  

 

Вид допомоги: Загальна сума  

коштів, нарахованих 

до відшкодування 

за 2021 р. (тис. грн.) 

Житлова субсидія 290,6 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та допомога 

сім’ям з дітьми 

 27,6 

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг 

53,9  

Всього: 372,1 
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Для повернення бюджетних коштів складено графіки погашення надміру отриманих 

коштів: 

 

Вид допомоги: Кількість  

справ  

 у 2021 р. 

Житлова субсидія 43 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та допомога 

сім’ям з дітьми 

12 

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг 

 

6 

Всього: 61 

 

У зв’язку із невиконанням графіку погашення отриманих коштів  

підготовлено та направлено Претензій: 

Вид допомоги: Кількість  

справ  

у 2021 р. 

Житлова субсидія 52 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та допомога 

сім’ям з дітьми 

12 

Всього: 64 

 

З метою виконання рішень Уряду, щодо організації роботи з питань соціального 

захисту внутрішньо переміщених осіб, постійно проводиться облік зазначеної категорії 

громадян, зокрема: 

 

Критерії Кількість  

осіб у 

2021  р. 

Взято на облік  та видано довідок (дублікатів) ВПО 281 

Внесено інформацію до сегменту ІСОІ ВПО 660 

Всього: 941 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. № 365 

«Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам згідно 

рішень комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам проведено засідань та розглянуто справ: 

 

Критерії 2021 р. 

Проведено засідань комісії  45 

Розглянуто справ 1008 
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Прийнято рішення призначити (відновити) соціальні виплати 1004 

Прийнято рішення відмовити у призначенні (відновленні) соціальних виплат 4 

Управління тісно співпрацює з іншими виконавчими органами Білоцерківської міської 

ради, державними установами та організаціями для вирішення питань соціального захисту 

населення. Протягом звітного періоду підготовлено: 

Критерії 2021 р. 

Підготовлено та направлено запитів 80 

Розглянуто та підготовлено відповідей  317 

 

 Нагляд за дотриманням пенсійного законодавства 

 

 Не менш важливою функцією управління є перевірка правильності призначення, 

проведення перерахунку та виплати пенсій, допомоги на поховання, що виплачуються  

управлінням Пенсійного фонду України.  

         Відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2007 

року № 4 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог 

законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного 

фонду України» проводиться перевірка матеріалів пенсійних справ, по яких Головним 

управлінням Пенсійного фонду України у Київській області (м. Біла Церква) прийнято 

рішення про призначення (перерахунок) та виплати пенсій, правильності призначення і 

виплати допомоги на поховання. 

 

Перевірено пенсійних справ: 

 

Кількість  

перевірених справ у 

2021 р. 

 

Новопризначених  1681 

Пенсійних справ по яких проведено перерахунок 2125 

Допомоги на поховання 638 

Всього: 4444 

 

 

Реалізація у 2021 році місцевих програм 

 

Міською владою вживаються усі можливі заходи щодо підтримки різних верств 

населення Білоцерківської міської територіальної громади, які перебувають у складних 

життєвих обставинах.  

Зокрема, на території Білоцерківської міської територіальної громади функціонують 

Програми: 

 Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 

2017-2022 роки; 

 Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 

роки; 

 Програма підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2019-2023 роки; 

 Програма надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки; 

 Комплексна програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки. 
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  Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій 

соціального спрямування міста Біла Церква на 2019-2023 роки. 

 У межах цих Програм управління соціального захисту Білоцерківської міської ради 

щорічно проводить виплати за кошти місцевого бюджету. 

  Так,  для забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою соціального 

забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки, затвердженої 

рішенням Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 №1114-35-VII (далі – Програма 

«Турбота»), у 2021 році з бюджету Білоцерківської міської територіальної громади було 

використано 6 998,0 тис. грн. 

  Для наочності інформація щодо напрямків використання коштів по зазначеній 

Програмі в 2021 році відображена в таблиці: 

№ 

з/

п 

Захід програми 

2021 рік 

Кількість 

осіб 

Сума, 

тис. грн. 

1 

Надання грошової допомоги громадянам непрацездатного віку, 

сім`ям з дітьми, особам з інвалідністю, особам, звільненим з 

місць позбавлення волі, бездомним особам, іншим громадянам, 

які опинилися у скрутних непередбачуваних екстремальних та 

надзвичайних життєвих обставинах, пов’язаних з хворобою, 

стихійним лихом, аваріями побутового або техногенного 

характеру тощо 

1578 3810,8 

2 

Здійснення привітання жителів Білоцерківської міської 

територіальної громади, які відзначають свій 90-річний, 95-

річний, 100-річний ювілей та щорічне привітання осіб, яким 

виповнилося 100 років, з врученням грошової допомоги тощо 

174 89,1 

3 

Надання щомісячної грошової допомоги до пенсії жителям 

Білоцерківської міської територіальної громади, яким 

виповнилося 95 років і більше 

70 141,6 

4 

Надання грошової допомоги для підтримки дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб, з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є 

випускниками загальноосвітніх закладів 

39 152,2 

5 

Надання одноразової грошової допомоги на поховання осіб, які 

не були застраховані в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого 

169 988,7 

6 

Надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових 

дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції та у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, та членам 

сім'ї загиблого (померлого) учасника бойових дій з числа осіб, 

які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та 

у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії  Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів 

99 216,7 
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7 

Надання часткової компенсації відшкодування оплати житлово-

комунальних послуг учасникам антитерористичної операції та 

особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 

заходів мобілізованим громадянам, членам їх сімей, членам 

сімей загиблих, померлих учасників антитерористичної 

операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів та матерям і дружинам загиблих учасників 

бойових дій в Афганістані, а також вдовам померлих громадян, 

яким було присвоєно звання Почесний громадянин міста Біла 

Церква до 2009 року, відповідно до порядку, затвердженого 

виконавчим комітетом міської ради  

75 363,2 

8 
Організація передплати соціально-значимих періодичних 

видань  
346 40,9 

9 

Відшкодування витрат на перевезення: груп представників 

громадськості для участі в державних, обласних урочистих, 

зібраннях  відповідно до порядку, затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради  

54 16,5 

10 

Виділення коштів на організацію новорічних вистав, концертів 

та придбання новорічних подарунків для дітей, які перебувають 

у скрутних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, 

хворобами, сирітством тощо 

3000 198,0 

11 

виділення коштів на оплату послуг щодо організації святкових 

обідів для ветеранів війни, осіб похилого віку, осіб з 

інвалідністю, інших жителів Білоцерківської міської 

територіальної громади, які перебувають у скрутних життєвих 

обставинах, спричинених самотністю та хворобами 

  

12 

Оплата ритуальних послуг, придбання ритуальних товарів,  

квітів для поховання військовослужбовців, що загинули 

(померли) під час участі в антитерористичній операції, 

почесних громадян міста Біла Церква, видатних та заслужених 

особистостей держави і міста, інших громадян, що зробили 

значний внесок у розбудову і розвиток держави та міста, 

одиноких осіб, які проживали в місті Біла Церква та не мали 

рідних та близьких, відповідно до порядку, затвердженого 

виконавчим комітетом міської ради  

2 40,0 

13 

Відзначення пам'ятних дат, загальнодержавних та міських 

заходів, а саме: Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій Світовій війні, Дня пам’яті жертв 

політичних репресій, Дня партизанської слави, Міжнародного 

дня людей похилого віку, Дня захисника України,  Дня 

працівника соціальної сфери, Дня пам’яті жертв голодоморів, 

Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Дня пам'яті 

воїнів-інтернаціоналістів шляхом придбання хлібобулочних 

7 54,5 
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виробів (короваїв, хлібів тощо), квіткової продукції, вінків, 

гірлянд, свічок-лампадок, листівок, поліграфічної продукції. 

14 

Надання грошової допомоги, особам, яких внесено до Книги 

почесних громадянин Білоцерківського району «Золотий фонд 

району» та які проживають на території Білоцерківської міської 

територіальної громади у розмірі одного прожиткового 

мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого 

Законом України «Про Державний бюджет України» на 

поточний рік 

27 499,4 

15 

Надання міської стипендії особам, які удостоєні звання 

"Почесний громадянин міста Біла Церква", у розмірі 1 

прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, 

встановленого Законом України "Про Державний бюджет 

України" на поточний рік 

15 38,9 

 

Для забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою соціальної підтримки 

осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки, затвердженою рішенням 

Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 57-05-VIII, було використано 348,9 

тис. грн.  

Для наочності інформація щодо напрямків використання коштів по зазначеній Програмі 

в 2021 році відображена в таблиці: 

№ 

з/

п 

Захід програми 

2021 рік 

Кількість 

осіб 

Сума, тис. 

грн. 

1 

Надання особам з інвалідністю та особам з вираженими 

порушеннями функцій органів та систем, яким 

інвалідність ще не встановлена, але вони мають високий 

ступінь обмеження життєдіяльності та які відповідно до 

показів мають необхідність у забезпеченні медичними 

виробами та іншими засобами, у разі відсутності 

можливості їх безкоштовного отримання у лікувальних 

закладах, часткової компенсації вартості придбаних 

виробів та засобів  

80 320,41 

2 

Надання адресної грошової допомоги особам з 

інвалідністю І та ІІ групи по зору для 50% оплати послуг 

за користування телефоном та радіо.  

40 17,45 

3 

Забезпечення надання в обраних клієнтом ліцензованих 

закладах міста реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та особам з вираженими порушеннями 

функцій органів та систем, яким інвалідність ще не 

встановлена, але вони мають високий ступінь обмеження 

життєдіяльності, шляхом надання грошової допомоги для 

компенсації витрат в розмірі, що не перевищує розміру 

прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 

01 січня відповідного бюджетного року.  

5 10,68 

 

На забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою підтримки сімей 

внутрішньо переміщених осіб на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням Білоцерківської 

міської ради від 29 серпня 2019  № 4144-75-VII, в 2021 році було використано 363,6 тис. грн., 

а саме:  
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№ 

з/

п 

Захід програми 

2021 рік 

Кількість 

осіб 

Сума, 

тис. грн. 

1

1 

Забезпечення надання внутрішньо переміщеним особам послуг з 

психологічної реабілітації 

2 24,5 

2

2 

Забезпечення надання внутрішньо переміщеним особам послуг з 

професійної адаптації (робітничі професії) 

28 214,8 

3

3 

Забезпечення надання особам з інвалідністю з числа внутрішньо 

переміщених осіб послуг санаторно-курортного лікування 

1 8,3 

4

4 

Надання грошової допомоги для підтримки дітей внутрішньо 

переміщених осіб, які йдуть 

  

до першого класу 27 59,1 

або є випускниками загальноосвітніх закладів  13 56,9 

 

Для забезпечення виконання заходів, передбачених Комплексною програмою 

підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції/операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 24 грудня 2020 року № 55-05-VIІI, у 2021 році було використано 474,5 тис. 

грн., а саме: 

№ 

з/

п 

Захід програми 

2021 рік 

Кількість 

осіб 

Сума, 

тис. грн. 

1 

Вживати заходів щодо організації, проведення та відзначення 

пам’ятних дат, загальнодержавних свят (Дня пам’яті воїнів-

інтернаціоналістів, Дня матері, Дня добровольця, Дня пам’яті 

загиблих учасників антитерористичної операції, Дня захисника 

України, Дня Гідності та Свободи України, Міжнародного дня 

волонтерів), міських заходів шляхом придбання квіткової 

продукції, поліграфічної продукції, хлібобулочних виробів 

(короваїв, хлібів тощо), кондитерських виробів тощо 

 12,6 

2 

Забезпечення демобілізованим учасникам АТО/ООС та членам 

сімей загиблих учасників АТО/ООС надання терапевтичних, 

стоматологічних послуг та послуг із зубопротезування, шляхом 

надання грошової допомоги для компенсації витрат в розмірі, 

що не перевищує розміру податкової соціальної пільги, 

визначеної на відповідний бюджетний рік. 

71 214,6 

3 

Відшкодування вартості проведеного обстеження методом 

комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії 

демобілізованим учасникам АТО/ООС та членам сімей 

загиблих учасників АТО/ООС в розмірі, що не перевищує 

розміру прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого 

на 01 січня відповідного бюджетного року. 

  

1 1,1 

4 

 

Надання щомісячної міської стипендії в розмірі 3000 грн. дітям 

загиблих учасників АТО/ООС, яким встановлено статус згідно 

статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», на період навчання у військових 

навчальних закладах, але не довше ніж до досягнення ними 23 

років. 

 

3 108,0 
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5 

Здійснювати заходи щодо надання послуг з психологічної 

реабілітації членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції та осіб, які брали участь у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів 

11 138,2 

 

Для забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою надання окремих 

видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 58-05-VIIІ,  у 2021 році було 

використано 31,6 млн. грн., а саме: 

 

Перелік заходів, профінансованих по Програмі 

Затверджено 

в бюджеті, 

(тис.грн.) 

загальний 

фонд 

Касове 

виконання              

(тис.грн). 

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно 

до законодавства в т.ч. 

 1614,4 1492,6 

- Санаторно-курортне лікування 

-  455,6 455,6 

- Зубопротезування 

-  708,8 703,0 

- Проїзд 1 раз на рік ЧАЕС 

-  450,0 334,0 

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв’язку 

 1780,0 1391,5 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян  на залізничному транспорті 

 2800,0 2671,5 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

електротранспортом окремим категоріям громадян 

 26000,0 26 000,0 

Всього 

 32 194,4 31 555,6 

 

 Для забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою фінансової підтримки 

ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування міста Біла 

Церква на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням Білоцерківської міської ради від 29 

листопада 2018 року № 3050-60-VIІ, у 2021 році було використано 362,3 тис.грн. 

Дані кошти були перераховані наступним громадським організаціям у вигляді 

фінансової підтримки. 
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№ 

з/п 

Назва організації 

Затверджено 

в бюджеті, 

(тис.грн.) 

загальний 

фонд 

Касове 

виконання                 

(тис. грн.) 

1 
Білоцерківське добровільне товариство незаконно 

репресованих 2,0 0,0 

2 Міжнародний фонд "Відродження Чорнобилю"                                            15,5 15,5 

3 
Білоцерківська міська організація Товариства Червоного 

Хреста України 
23,5 22,9 

4 
Громадська організація «Перший Український батальйон 

військових капеланів»                                    
63,0 55,9 

5 Білоцерківський благодійний фонд «Замкова гора»                                   6,0 6,0 

6 Білоцерківська міська рада організації ветеранів України 25,0 25,0 

7 
Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання 

ветеранів 
17,0 16,6 

8 
Білоцерківська міська громадська організація Української 

спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів)                             14,2 13,9 

9 

Громадська організація "Білоцерківський міський комітет 

сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та 

ветеранів війни"                    

20,3 18,0 

10 
Білоцерківське міське відділення Української асоціації 

звільнених у запас  кадрових військовослужбовців 
18,2 18,2 

11 
Громадська організація "Білоцерківська міська організація 

інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій"                 
12,1 10,5 

12 

Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської 

громадської організації "Асоціація соціальної підтримки і 

захисту співробітників спецслужб України 

"Співдружність"                 

10,1 10,0 

13 
Громадська організація "Всеукраїнська спілка інвалідів і 

ветеранів війни в Афганістані "Десантне братство"                12,1 10,4 

14 

Білоцерківське міське товариство інвалідів "Фенікс" 

Київської обласної організації "Союз організацій інвалідів 

України"                                  
20,8 20,8 

15 
Громадська організація "Інвалідів – ліквідаторів 

Чорнобиля"                                 
18,2 18,2 

16 

Білоцерківська міська громадська організація 

Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України»     

15,4 15,4 

17 
Білоцерківська міська громадська організація "Інвалідів, 

ветеранів Чорнобиля"                                 
13,8 4,4 

18 
Громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

учасників бойових дій"                         55,1 54,7 

  РАЗОМ 362,3 336,4 
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Реалізація державних соціальних програм, направлених на забезпечення 

соціального захисту конкретних груп населення 

№ 

з/п 
Назва програми 

Кількість 

осіб 

Обсяг 

фінансув

ання у 

2021 році 

Соціальні програми для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

1 

Виплата одноразової матеріальної допомоги непрацюючим 

малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю у відповідності до вимог Порядку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 

256 

67 62,2 

2 

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій 

населення і виплати грошової компенсації вартості за 

самостійно придбані технічні засоби реабілітації у 

відповідності до вимог Порядку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 р. № 321 

93 2307,3 

3 

Реабілітація дітей з інвалідністю у відповідності до вимог 

положень постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 

2019 року № 309  

 

93 1 587,2 

4 

Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування 

у відповідності до вимог положень постанови Кабінету 

Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 228 

434 221,2 

Соціальні програми для ветеранів війни 

5 

Психологічна реабілітація постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей 

та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб у відповідності 

до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2017 р. № 1057 

34 421,2 

6 

Організація соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції 

Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб у 

відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 червня 2017 р. № 432 

24 202,6 

7 

Відшкодування витрат на здійснене поховання учасників 

бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, які 

проживали в Київській області, у відповідності до Порядку, 

затвердженого розпорядженням голови Київської обласної 

державної адміністрації від 15 лютого 2019 року № 66 та вимог 

положень постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 

2004 року.  

 

45 482,7 
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Реалізація державних програм, 

направлених на отримання ветеранами війни компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення 

№ 

з/п 
Назва програми 

Кількість 

звернень 

у 2021 

році 

Кількість 

осіб, які 

отримали 

компенса

цію  

у 2021 

році  

Обсяг 

фінансуван

ня  

у 2021 році, 

млн.грн 

Проведено 

перерахунків 

раніше 

призначеної, але 

не виплаченої 

грошової 

компенсації  

К-ть 

осіб 

Сума, 

млн. 

грн 

1 

Виплата грошової компенсації 

за належні для отримання жилі 

приміщення деяким 

категоріям осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність 

України, а також членів їх 

сімей у відповідності до вимог 

положень Порядку, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 19 жовтня 2016 року № 719 

16 9 9,4 61 83,7 

2 

Виплата грошової компенсації 

за належні для отримання жилі 

приміщення для деяких 

категорій осіб, які брали 

участь у бойових діях на 

території інших держав, а 

також членів їх сімей у 

відповідності до вимог 

положень Порядку, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 28 березня 2018 року № 

214 

1 0 0,0 6 7,4 

3 

Виплата грошової компенсації 

за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які 

захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну 

цілісність України у 

відповідності до вимог 

положень 

Порядку,затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 

квітня 2018 року № 280 

0 0 0,0 6 6,8 
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Реалізація обласних програм у 2021 році 

 

№ 

з/п 
Назва програми Кількість осіб 

1 

Здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю у 

відповідності до вимог положень Порядку,  затвердженого 

розпорядженням голови Київської обласної державної 

адміністрації від 01 березня 2021 року № 39 

30 

2 

Надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю за рахунок коштів 

обласного бюджету у відповідності до Порядку, затвердженого 

наказом департаменту соціального захисту населення Київської 

обласної державної адміністрації від 01 березня 2021 № 40 

98 

3 

Надання адресної матеріальної допомоги в рамках реалізації  

Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в 

Київській області учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні 

та учасників Революції Гідності на 2021-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської обласної ради від 24 грудня 

2020 року № 041-01-VІІІ 

263 

 

Проведення роботи щодо отримання інших соціальних пільг та гарантій особами з 

інвалідністю, ветеранами війни та праці. 

 

 

№ 

з/п 

 

Напрям діяльності 

 

Кількість осіб 

1 Встановлення статусів у відповідності до вимог Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 

157 

2 Встановлення статусів у відповідності до Закону України «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» 

50 

3 Прийняття рішень щодо надання окремим категоріям осіб 

послуг із комплексної реабілітації (абілітації)  

151 

4 Видача пільгових талонів на проїзд для ветеранів війни 19 

5 Влаштування до будинків-інтернатів громадян похилого віку, 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які за станом 

здоров’я потребують надання соціальної послуги «догляд 

стаціонарний» 

11 

6 Взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю 

автомобілями у відповідності до вимог положень постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 

 

11 

7 Здійснення роботи по наповненню Централізованого банку 

даних з проблем інвалідності.  

 

554 
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Реалізація права жителів Білоцерківської міської територіальної громади на 

отримання соціальних послуг 

 

 

№ 

з/п 

 

Напрям діяльності 

 

Кількість осіб 

1 Прийняття рішень щодо надання окремим категоріям осіб 

послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в Комунальній 

установі Білоцерківської міської ради «Білоцерківський центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс»» у 

відповідності вимог положень постанови Кабінету Міністрів 

України від 31 січня 2007 року № 80 

151 

2 Прийняття рішень щодо надання соціальних послуг в 

Комунальній установі Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера 

Новотні» у відповідності до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 «Про 

організацію надання соціальних послуг» 

1209 

3 Здійснення роботи щодо визначенням нової форми 

обслуговування отримувачами соціальних послуг в 

Комунальній установі Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера 

Новотні», які виявили бажання продовжити обслуговуватися в 

територіальному центрі 

3082 

 

Організація оздоровлення 

 

На виконання державних програм, направлених на оздоровлення пільгових категорій 

населення, зокрема, громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС управлінням протягом 

2021 року укладено договорів з 42 закладами оздоровлення, в яких оздоровлено 907 

громадян, а саме:  

 

Показник 2021 рік 

Взято на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням з 

інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

762 

Взято на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб 

з інвалідністю загального захворювання 

57 

Взято на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб 

52 

Взято на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

ветеранів війни 

80 

Взято на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю 

1 

Взято на облік для виплати компенсації замість санаторно-курортного 

лікуванням осіб з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

81 

Взято на облік для виплати компенсації за невикористану путівку 

особами з інвалідністю війни та з інвалідністю загального 

захворювання  

25 

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 

яких забезпечено санаторно-курортним лікуванням 

 

756 
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Кількість осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з 

інвалідністю з дитинства та інвалідністю з наслідками травм і 

захворюваннями хребта та спинного мозку, яких забезпечено 

санаторно-курортним лікуванням 

27 

Кількість учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб, яких забезпечено санаторно-курортним лікуванням 

43 

Кількість ветеранів війни, членів сімей загиблих, яких забезпечено 

санаторно-курортним лікуванням 

52 

Кількість осіб забезпечених санаторно-курортними путівками до 

санаторіїв Міністерства соціальної політики України 

28 

Кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, яких 

забезпечено санаторно-курортним лікуванням 

1 

Кількість  осіб з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 

яким виплачено компенсацію замість санаторно-курортного лікування 

53 

Кількість  осіб з інвалідністю внаслідок війни/з інвалідністю загального 

захворювання, яким виплачено компенсацію замість санаторно-

курортного лікування 

23 

 

Фінансові показники: 

 

 

Для санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю внаслідок 

аварії Чорнобильській АЕС 

6,2 млн. грн. 

Для санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального 

захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства та інвалідністю з 

наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку 

329,0 тис. грн. 

Для санаторно-курортного лікування ветеранів війни, членів сімей 

загиблих 

456,0 тис. грн. 

Для санаторно-курортного лікування учасників АТО/ООС та членів 

сімей загиблих (померлих) таких осіб, яких забезпечено санаторно-

курортним лікуванням 

639,0 тис. грн. 

Для виплати компенсації замість санаторно-курортного лікування осіб з 

інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

33,0 тис. грн. 

Для виплати компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку 

особам з інвалідністю внаслідок війни/з інвалідністю загального 

захворювання 

10,0 тис. грн. 

 

Крім того управлінням продовжувалася робота по формуванню та передачі  справ до 

департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації на 

розгляд комісії Київської обласної державної адміністрації з визначення статусу осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян: 

 

Показник 2021 рік 

Кількість звернень громадян для визначення/поновлення статусу особи, 

постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи 

1223 

Вручено відповідних посвідчень 1632 

Видано довідок про радіоактивне забруднення міста, отримання відповідного 

посвідчення у минулі роки  

1015 
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Діяльність, пов’язана з опікою і піклуванням 

 

Рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 серпня 2020 року 

№ 447 у складі управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

утворено відділ опіки і піклування. 

Станом на кінець 2021 року на обліку відділу опіки і піклування перебуває 349 осіб, 

які визнані судом недієздатними та встановлено опіку над ними, з них: 

- 8 осіб проживають в Білоцерківському дитячому будинку-інтернаті; 

- 94 особи проживають в Білоцерківському психоневрологічному інтернаті; 

- 247 осіб проживають у своїх сім’ях.  

З метою отримання додаткових даних про недієздатних осіб та їх опікунів, надання 

відповідей на запити щодо недієздатних осіб відділом опіки і піклування підготовлено та 

надіслано 442 листа. 

Управлінням надіслано 338 запрошень опікунам недієздатних осіб для надання ними 

додаткових даних щодо недієздатних осіб, отримання посвідчень опікуна, подання звіту 

опікуна. 

За результатами отриманих даних у 2021 році сформовано: 

- 141 інформаційна картка; 

- 141 реєстраційна картка; 

- 141 особова справа недієздатних осіб; 

- 9 особових справ дієздатних фізичних осіб, які за станом свого здоров’я не можуть 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки. 

Проводиться комплексна робота щодо захисту прав недієздатних осіб та контроль над 

діяльністю їх опікунів. 

За 12 місяців 2021 року розглянуто 334 звернення громадян та надано консультації з 

питань, пов’язаних з опікою. 

Протягом року опрацьовано 161 звіти опікунів недієздатної особи щодо захисту прав 

та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла, 

проведеного лікування, оздоровлення, матеріального забезпечення. 

З метою обстеження умов проживання з початку 2021 року було прийнято 47 рішень 

та проведено обстеження матеріально-побутових умов. 

Під час обстеження проводяться бесіди з опікунами, родичами недієздатних осіб, які 

мешкають у даному житлі, стосовно дотримання особистих немайнових та майнових прав 

недієздатних осіб, прав та обов’язків опікунів, опіки над майном недієздатних осіб. 

За 12 місяців 2021 року опікунською радою при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради проведено 20 засідань на яких розглянуто 86 питань, а саме: 

- про надання згоди на відчуження житла, право власності на яке має недієздатна 

особа; 

- про надання згоди на вступ у спадщину недієздатною особою; 

- про рекомендацію призначити опікуном недієздатної особи; 

- про призначення помічником дієздатної особи; 

- про розгляд повідомлень щодо госпіталізації недієздатних осіб; 

- про розгляд питань щодо влаштування до інтернатних закладів; 

- про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна та грошових коштів 

недієздатної особи; 

- розгляд звернень з інших питань. 

За протокольним дорученням опікунської ради при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради управлінням підготовлено 44 проєкти рішень виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради, з яких: 

- 21 проєкт рішень щодо доцільності призначення опікуна недієздатної особи; 

- 8 проєктів рішень щодо призначення помічника дієздатної особи; 



 26 

- 6 проєктів рішень щодо надання дозволу на влаштування громадянина до 

інтернатної установи; 

- 3 проєкти щодо надання дозволу на перерахування грошових коштів 

недієздатної особи інтернатній установі; 

- 3 проєкти щодо надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна 

недієздатної особи; 

- 1 проєкт щодо надання дозволу на зняття грошових вкладів від імені 

недієздатної особи; 

- 1 проєкт щодо надання висновку про недоцільність визнання особи 

недієздатною; 

- 1 проєкт щодо надання дозволу щодо оформлення права на спадщину 

недієздатної особи. 

З метою збереження житла за недієздатними особами, ведеться електронний реєстр 

майнових прав недієздатних осіб. Згідно з реєстром станом на 29 грудня 2021 року за 132 

недієздатними особами зберігається житло, з них 23 особи є єдиними власниками житла, 103 

особи є співвласниками житлових приміщень, за 6 особами зберігаються майнові права на 

нерухомість, відмінної від житлової. 

Чинним законодавством визначено, що орган опіки і піклування повинен вживати 

вичерпні заходи по захисту житлових та майнових прав недієздатних осіб. Неприпустимо 

зменшення або обмеження прав та інтересів недієздатних осіб при вчиненні будь-яких 

правочинів стосовно житлових приміщень. 

З метою запобігання випадків незаконного відчуження житла відділ опіки і 

піклування при розгляді звернень громадян щодо здійснення того чи іншого правочину від 

імені недієздатної особи ретельно вивчає підстави для надання такого дозволу, перевіряє 

достовірність наданих документів. Питання, які пов’язані з відчуженням або придбанням 

житла, де недієздатні особи мають право власності розглядаються на засіданні опікунської 

ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. Протягом 2021 року  

опікунською радою розглянуто 5 питань щодо захисту житлових та майнових прав 

недієздатних осіб і надано відповідні дозволи на відчуження житла або ж набуття 

недієздатною особою права на нерухоме майно, зняття з рахунку грошових коштів, що 

належать недієздатній особі. 

Упродовж 2021 року прийнято участь у 26 судових засіданнях щодо розгляду 

цивільних справ про визнання осіб недієздатними та встановлення опіки над ними. 

Протягом звітного року, у зв’язку з необхідністю призначення другого опікуна 

недієздатної особи відділом опіки і піклування підготовлено та подано одну заяву до суду 

про призначення опікуна недієздатної особи. 

За результатами судового розгляду за 2021 рік до відділу надійшло 8 рішень суду про 

визнання особи недієздатною та встановлення опіки, які набрали законної сили. 

На підставі зібраних документів та сформованої справи недієздатної особи, протягом 

2021 року видано 161 посвідчення, з них: 

- 7 посвідчень помічника дієздатної фізичної особи;  

- 154 посвідчення опікуна недієздатної особи. 

 

Інші заходи соціального захисту населення та соціальних гарантій 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України: від 25 листопада 2020 року 

№1180 "Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

"пакунок малюка", у 2021 році видано "пакунків малюка" 58 особам.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 "Деякі питання 

реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок 

малюка" передбачена грошова компенсація вартості натуральної допомоги "пакунок 

малюка".  
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За 2021 рік управлінням здійснена виплата 1001 особі на суму 5903,0 тис. грн.  

Студенти вищих навчальних закладів м. Біла Церква мають право на соціальну 

стипендію, яка виплачується у відповідності до  Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045.  

У 2021 році управлінням виплачена соціальна стипендія 455 учням на суму 7456,3 тис. 

грн. 

Військовослужбовці, звільнені з військової строкової служби мають право на 

отримання матеріальної допомоги згідно Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з 

військової строкової служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 

квітня 2015 року № 185.  

Управлінням за  2021 рік виплачена матеріальна допомога 61 військовослужбовцю на 

суму 173,6 тис. грн. 

За 2021 рік управлінням здійснена виплата одноразової грошової допомоги в разі 

загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 6 особам на суму 4182,2 тис. грн. 

На виконання вимог Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України  від 08 квітня 2021 р. 

№ 325 "Деякі питання виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законами України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських 

переслідувань" здійснена виплата разової грошової допомоги до 5 травня за 2021 рік 7651 

особі на суму 14353,2 тис. грн. 

Через суперечність в законодавстві, ветерани війни, які отримали разову грошову 

допомогу до 5 травня у розмірах, визначених щорічними постановами Кабінету Міністрів 

України подають адміністративні позови до суду с метою отримати вищезазначену допомогу 

у розмірах відповідно до  Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту".  

У 2021 році судами винесено 220 рішень на користь громадян на суму 1846,1 тис. грн. 

Для виконання рішень суду Міністерством соціальної політики України прийнята постанова 

Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 року № 902 "Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання 

рішень суду у 2021 році", якою передбачено фінансування видатків.  

Управлінням у 2021 році здійснена виплата 34 особам, згідно рішень суду, на суму 

300,0 тис. грн.  

Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  у 2021 році 

профінансовані компенсації та допомоги згідно Закону України "Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на суму 33,4 

млн.грн.: 

 

Критерії 
Сума, 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. 

4 043,3 

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 

27,8 
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Видатки на безплатне харчування дітей з інвалідністю, інвалідність яких 

пов'язана з Чорнобильською катастрофою, які навчаються в закладах 

освіти міста Біла Церква 

6,1 

Виплата щомісячної компенсації за пільгове забезпечення продуктами 

харчування громадян 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  

28 036,8 

Щорічна допомога на оздоровлення 717,9 

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 

220,0 

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

8,1 

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 

37,1 

Компенсація за пільговий проїзд громадянам 1 та 2 категорії, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
333,8 

Всього 33 430,9 

 

Робота із зверненнями у 2021 році 

 

Показник 
Кількість 

звернень 

Письмові звернення громадян 2572 

Письмові звернення юридичних осіб 8181 

Контрольні документи (ВК БМР, КОДА, ДСЗН КОДА) 1170 

Кількість звернень у 2021 році за напрямками: 

За наданням субсидії 7817 

За наданням державних соціальних допомог 12664 

З питань, що передбачені місцевими програмами 2286 

З питань надання грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення 
17 

За наданням пільг 3820 

З питань психологічної реабілітації та соціально-професійної адаптації 

ветеранів війни 
58 

З питань санаторно-курортного лікування 5268 

З питань встановлення соціальних статусів 
3966 ЧАЕС 

207 Ветерани 

війни 

З питань надання компенсацій та допомог згідно ЗУ "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи" 

2655 

З питань надання доплати додаткової відпустки громадянам 1 та 2 

категорії, юридичні особи 

 

735 
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Показник 
Кількість 

звернень 

З питань отримання допомоги при скороченні, реорганізації підприємств, 

юридичні особи 
2 

З питання отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі 

(смерті), інвалідності поранення, контузії волонтера і деяких інших 

категорій осіб 

6 

З питань щодо отримання натуральної допомоги "пакунок малюка" 119 

З питань щодо отримання грошової компенсації допомоги "пакунок 

малюка" 
1181 

З питань надання одноразової грошової до 5 Травня 3328 

З питань щодо отримання грошової допомоги особам, яких внесено до 

Книги почесних громадян Білоцерківського району "Золотий Фонд району" 
27 

З питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 559 

З питань надання соціальних послуг  4302 

З питань отримання послуг із реабілітації в реабілітаційних центрах 

України 
279 

З питань забезпечення автомобілями, надання компенсацій на ремонт, 

бензин, технічне та транспортне обслуговування 
53 

З питань перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб (усні 

звернення громадян, письмові звернення громадян та юридичних осіб, усні 

консультації ) 

260 

З питань видачі довідки внутрішньо переміщеної особи 226 

З питань видачі дублікату довідки внутрішньо переміщеної особи 55 

З питань складання графіків погашення надміру отриманих коштів 

державних соціальних допомог 
61 

З питань призначення (перерахунку) та виплати пенсій, допомог на 

поховання 
57 

З питань надання грошової допомоги з обласного бюджету 506 

З питань опіки і піклування 334 

За наданням довідок щодо участі у Програмі житлових субсидій та про 

перебування на обліку в ЄДАРП 
113 

З питань отримання довідки про перебування(не перебування) на обліку, 

про розмір отриманих державних соціальних допомог. 
2243 

З питань виплати  державних соціальних допомог (усні звернення 

громадян, письмові звернення громадян та юридичних осіб, усні 

консультації ) 

7755 

Загальна кількість звернень до управління за 2021рік  72882 

 

 

ІІІ. Організаційна робота 

 

Інформаційно-роз’яснювальна робота 

 

На вебсайтах управління соціального захисту населення та Білоцерківської міської 

ради, а також через друковані засоби масової інформації постійно ведеться інформування 
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населення міста та роз’яснення законодавства з питань соціального захисту населення. 

 

Показник 2021 рік 

Кількість розміщених повідомлень та роз’яснень 92 

 

 

Правова робота 

 

Судових справ 

Показник 2021 рік 

За позовами до управління 454 

За позовами управління 67 

 

Управлінням проводиться масштабна договірна робота на виконання державних та 

місцевих програм соціального захисту: 

Показник 2021 рік 

Укладено договорів 1753 

 

Підготовка розпорядчих документів за напрямом діяльності управління: 

Показник 2021 рік 

Проєктів рішень міської ради 4 

Проєктів рішень виконавчого комітету міської ради 34 

Проєктів розпоряджень міського голови 176 

Всього 214 

 

 

 

Забезпечення оновлення баз даних та впровадження нових версій до діючих 

програмних комплексів 

 

Згідно з встановленими термінами щомісяця до державного підприємства 

«Інформаційно-обчислювальний центр» Міністерства соціальної політики України 

передаються бази отримувачів державних соціальних допомог, пільг, компенсацій та 

житлових субсидій. 

Двічі на місяць оновлюється база отримувачів допомог, що надсилається з державного 

підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики 

України».  

Щомісяця, до 16 числа, виконується задача в АСОПД «Звіт про нарахування внесків до 

ПФУ», формуються звіти, готуються документи для друку в Microsoft Word. Проводиться 

завантаження підготовленого звіту в програму «МеDoc» та підготовка до відправки звітів 

електронною поштою. 

Протягом 2021 року встановлено 148 оновлень програмного комплексу АСОПД-SOC, 

96 оновлень програмного комплексу ЄДАРП, 48 оновлень програмного комплексу «Наш 

Дім». 

Бухгалтерський облік здійснюється в програмному комплексі «MASTER», програмі 

Державної казначейської служби «Мережа», в системі дистанційного обслуговування «Є-

звітність».  

Постійно поновлюються бухгалтерські дані в системі міської ради «Єдина 

інформаційна система управління бюджетом міста». 

У 2021 році управління підключилось до програмного комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада». 
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Також, у 2021 році управління підключилось до інформаційно-аналітичної платформи 

електронної верифікації та моніторингу Міністерства фінансів України. 

 

На даний час технічний парк комп’ютерної техніки управління складається: 

 

Системних блоків 93 

Ноутбуків 8 

Принтерів:  

     Лазерних 55 

     БФП 24 

Монітори 93 

Інше обладнання 
(серверна шафа, комутатори, модеми, сканер, безперебійний пристрій 

живлення) 

105 

 

 

Забезпечення діяльності колегіальних органів, утворених при управлінні та 

виконавчих органах міської ради: 

Колегіальний орган 

2021 рік 

Проведено 

засідань 

Розглянуто 

справ 

Комісія з питань надання субсидій та пільг (до 25.05.2021 року) 7 542 

Робоча група з питань надання матеріальної допомоги по 

програмі «Турбота»  

19 1989 

Комісія щодо прийняття рішення про надання одноразової 

матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам 

6 67 

Робоча група з питань організації надання фінансової підтримки 

громадським організаціям 

1 18 

Комісія з питань призначення (відновлення)  соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

45 1008 

Комісія для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу учасника війни, відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

1 3 

Комісія щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації за 

належні до отримання жилі приміщення окремим категоріям 

громадян 

14 17 

Робоча група з питань реалізації заходів Комплексної програми 

підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил 

1 1 

Робоча група з питань реалізації заходів Програми соціальної 

підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності 

17 95 

Робоча група з питань реалізації положень Програми підтримки 

сімей внутрішньо переміщених осіб 

2 40 

Робоча група для опрацювання документів, які подаються на 

комісію Київської обласної державної адміністрації з визначення 

даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986-1990 роках 

1 2 
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ІV. Робота з кадрами 

 

Штатна чисельність 

2021 рік 

88,75 

 

Вікова категорія працюючих:  

 

 2021 рік 

у віці до 35 років включно 18 

від 36 до  45 років 32 

від 46 до 55 років 29 

від 56 до 59 років 6 

від 60 років і старше 5 

 

Посадових осіб, що мають стаж державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування: 

 

 2021 рік 

до 1 року 2 

від 1року до 3 років 9 

від  3 років до 5 років 3 

від 5 років до 10 років 10 

від 10 років до 15 років 15 

від 15 років до 25 років 38 

понад 25 років 8 

  

У 2021 році вищу освіту мають 69 осіб, 1 особа навчається у вищому навчальному 

закладі.  

У 2021 році 1 працівник управління відзначений Київською обласною радою з нагоди 

Дня працівника соціальної сфери. 

У 2021 році пройшли стажування з метою набуття практичного досвіду, перевірки 

професійного рівня і ділових якостей 10 посадових осіб управління, яких у зв’язку зі змінами 

у структурі управління призначено на вищі посади.  

 

 

 

Підготовлено наказів по управлінню:  

 

Критерії 2021 рік 

- кадрових 334 

- розпорядчих 161 

- про відпустки 289 

 

Всього 

 

 

784 
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V. Підпорядковані комунальні установи: 

 

1. Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Територіальний центр 

надання соціальних послуг ім. Петера Новотні» – м. Біла Церква, вул. В. Стуса, 

34; вул. Шолом Алейхема, 48. 

 

В комунальній установі Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання 

соціальних послуг ім. Петера Новотні» (далі - територіальний центр)  функціонує 4 

відділення, якими надаються соціальні послуги жителям Білоцерківської міської 

територіальної громади 

 

Показник 2021 рік 

Кількість клієнтів на обліку, всього 4215 осіб 

з них: 

 Безоплатне обслуговується – 2273 

особи 

 Платно обслуговується – 1942 

особи 

Кількість послуг, всього 191294 

 Кількість 

соціальних послуг 
Кількість клієнтів 

відділення соціальної допомоги вдома 155154 696 

відділення денного перебування 11996 1353 

відділення організації надання адресної 

натуральної допомоги  
19680 2118 

відділення обліку бездомних осіб та осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі 
4464 48 

 

У 2021 році завдяки підвищенню рівня обслуговування, надання якісних соціальних 

послуг та розширенню спектру соціальних послуг в територіальному центрі,  3082 громадян, 

виявили бажання продовжити отримання соціальних послуг в територіальному центрі – як 

надавача соціальних послуг комунальної форми власності. Крім того, у 2021 році клієнтська 

база поповнилася на 1209 клієнтів.  

 

Інформація про дохідну частину від надання послуг клієнтам з диференційованою та 

платною формою обслуговування у 2021 році: 

 

Період Кількість клієнтів з 

диференційованою та 

платною формою 

обслуговування 

(осіб) 

Кількість наданих 

послуг таким 

клієнтам (шт.) 

Сума отриманого 

доходу 

 (тис.грн.) 

2021 рік 1942 10594 176,1 

 

В рамках роботи відділення денного перебування отримувачі соціальних послуг можуть 

займатися скандинавською ходьбою, танцювальною аеробікою, йогою, вивчати мови, основи 

театрального мистецтва, гри на музичних інструментах тощо. 

Для комплексного обслуговування отримувачів соціальних послуг створено мобільну 

бригаду швидкого реагування. 

У 2021 році придбано 6 одиниць комплектів комп’ютерної техніки та 4 принтери на 

загальну суму 124,0 тис. грн. 
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 Крім того, на суму 18,9 тис. грн. придбано 55 пар теплого взуття для соціальних 

робітників та 9 велосипедів для соціальних робітників, які надають соціальні послуги у селах 

та селищі Білоцерківської міської територіальної громади. 

На базі комунальних установ «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. 

Петера Новотні» та «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Шанс» функціонує автотранспортна послуга в режимі «Соціальне таксі». За звітний період 

було надано  таких послуг - 297. 

 

 

2. Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Білоцерківський центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс»» - м. Біла Церква, вул. 

Східна, 34 

 

1.  Ініційовано оптимізацію та систематизацію тривалості реабілітаційних курсів та 

комплекс розвитку реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю; 

2. Запроваджено нові реабілітаційні методики з використанням сучасного 

реабілітаційного обладнання; 

3. Збільшено штатну чисельність працівників установи; 

4. Запровадженні групи денного догляду для осіб з інвалідністю (старша група); 

5. Організовано надання послуги харчування для всіх клієнтів центру «Шанс» без 

вікових обмежень; 

6. Розпочато надання послуги «раннього втручання» шляхом співпраці з медичними 

установами Білоцерківської міського територіальної громади – заходи по запобіганню 

інвалідизації дітей раннього віку (від 0 до 3-х років) ; 

7.  Поліпшено матеріально-технічну базу установи за рахунок коштів бюджету розвитку 

на суму 1,2 млн. грн. 

 

У 2021 році комунальною установою «Білоцерківський центр комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю «Шанс» проведено таку роботу: 

 

Показник 2021 рік 

Надано реабілітаційних послуг 32106 

для 230 осіб, з них 

Осіб з інвалідністю 45 

Дітям з інвалідністю 185 

  

 Протягом 2021 року в комунальній установі «Білоцерківський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» за рахунок коштів місцевого бюджету було 

замінено вікна; облаштовано пандусом вхід з внутрішнього двору, відремонтовано частину 

системи водовідведення та відновлення асфальтного покриття на місці ремонтних робіт. 

 За рахунок благодійних коштів та спонсорської допомоги в комунальній установі 

«Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» придбано  

велотренажер, холодильник, кушетки для масажу з електричним управлінням, 

фізіотерапевтичний апарат для лімфодренажного масажу. Також за тісної співпраці міської 

влади та Міжнародного благодійного фонду «Друзі –дітям Чорнобиля» заклад отримав 

автомобіль Мерседес-Бенц 313 CDI, що дає змогу поліпшити умови надання послуги з 

довезення клієнтів до закладу.  

 

 

 


