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Інформація за 2016 рік 

 
Головною метою соціального захисту населення є розв’язання проблеми бідності, 

підвищення якості соціальних послуг. 

Обслуговування громадян щодо надання соціальних допомог проводиться за «єдиною 

технологією» в «єдиній приймальні громадян» управління соціального захисту населення 

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

Ковальський,14.  

           Завдяки застосуванню принципів роботи в рамках «єдиної технології» управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради в повній мірі виконує покладені 

завдання в умовах реформування системи субсидій, пільг, соціальних допомог. 

           Також забезпечено максимальне наближення послуг з надання соціальної допомоги 

саме до тих категорій населення, які її потребують. З цією метою за територіальним 

принципом (в житлово-експлуатаційних конторах) організовані приймально-консультаційні 

пункти прийому заяв та необхідних документів. 

        Для суттєвого поліпшення соціального обслуговування та надання соціальної підтримки 

населенню шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання, підвищення рівня 

інформованості населення про заходи соціального захисту, які передбаченні чинним 

законодавством України, оперативного реагування та задоволення актуальних потреб за 

певним графіком проводяться виїзні засідання «мобільного соціального офісу». 

 Обслуговування громадян, які обмежені у пересуванні, проводиться спеціалістами 

управління соціального захисту населення міської ради вдома – таким громадянам 

пропонується послуга «мобільної соціальної бригади» 

 Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради: 

Критерії Показники 

Прийнято громадян  з питань призначення соціальних допомог 13010 осіб 

Нараховано соціальних допомог 165,0 млн. грн. 

Розглянуто комісією заяв щодо надання допомоги 

малозабезпеченим сім'ям 
80 заяв 

Прийнято громадян з питань надання житлових субсидій 14285 осіб 

Кількість  домогосподарств, по яких проведено автоматичний 

перерахунок субсидій на наступний термін без додаткового 

звернення громадян 

38956  

Нараховано житлових субсидій 195,1 млн. грн. 

Розглянуто заяв про надання субсидії утвореною комісією 3494 заяв 

Перебуває на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які 

мають право на пільги 
 63335 осіб 

На обліку станом на 01.11.16 р. перебуває громадян 1 та 2 

категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та потерпілих дітей 

6922 особи 

Нараховано компенсаційних виплат ЗУ «Про статус та 37,4 млн. грн. 



соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

Кількість осіб, яким у 2016 році надано одноразову грошову 

допомогу згідно ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та ЗУ «Про жертви нацистських 

переслідувань» 

6616 осіб 

Виплачено одноразової грошової допомоги згідно ЗУ «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та ЗУ 

«Про жертви нацистських переслідувань» 

7,7 млн.грн. 

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, 

звільненим з військової строкової служби 
31,9 тис.грн. 

Проведено перевірок правильності призначення пенсії, 

проведених перерахунків пенсій та допомог на поховання 
4320 справ 

Встановлення статусів: інваліда війни, члена сім'ї загиблого, 

учасника війни, ветерана праці 
166 осіб 

Надано санаторно-курортних путівок для оздоровлення 

громадян згідно ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та ЗУ «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів" 

72 путівки, а також 

укладено 25 

договорів на 

закупівлю послуг 

санаторно-

курортного 

лікування на суму 

114,4 тис. грн.. 

Виплачено грошової компенсації замість санаторно-курортного 

лікування 
3,4 тис.грн. 

Кількість осіб, які перебувають на обліку для забезпечення 

протезно-ортопедичними та технічними засобами реабілітації 
2551 особа 

 Надано направлень для забезпечення протезно-

ортопедичними та технічними засобами реабілітації 

 Подано заявок на індивідуального виготовлення 

технічних засобів реабілітації 

917 особам 

 

203 заявки 

Для проходження різних видів реабілітації інвалідів в 

реабілітаційних центрах - видано 
192 направлення 

Надано допомогу на поховання осіб, які мають особливі заслуги 

та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників 

бойових дій і інвалідів війни 

142,7 тис.грн. 

Забезпечено надання одноразової грошової допомоги інвалідам, 

дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам 
34,7 тис.грн. 

Питання санаторно-курортного оздоровлення  громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

потерпілих дітей 

Видано 772 путівки 

Сформовано потребу на оздоровлення у 2017 році 
Для 1045 осіб та 9 

дітей-інвалідів 

Проведено обстежень матеріально-побутових умов сім'ї 2224  

Взято на облік внутрішньо переміщених осіб 519 осіб 

Подовжено довідок  внутрішньо переміщеним особам Для 1753 осіб 

Крім того, обслуговування пільгових категорій громадян, в т.ч. учасників АТО, 

здійснюється в рамках послуги «Єдине вікно для пільговика». Заява на пільги подається в 

одному місці – лише в управлінні соціального захисту населення міської ради. Пільговику не 

потрібно звертатися до організацій-надавачів житлово-комунальних послуг. Всі необхідні 



процедури від  реєстрації до повідомлення організацій-надавачів здійснюється управлінням 

соціального захисту населення міської ради без додаткової участі пільговика. Необхідний 

пакет документів розсилається електронною поштою, при цьому оригінали документів 

зберігаються в управлінні.  

Виконання заходів щодо соціального захисту учасників АТО 

 На обліку в управлінні соціального захисту населення міської ради перебуває 1511 

осіб з числа учасників антитерористичної операції, з них: учасників бойових дій – 1473 

особи, інвалідів війни  - 38 осіб (в т.ч. : інв. 2 гр. – 23; інв.. 3 гр. – 15)   

 Станом на 01.11.2016 р. статус «Член сім'ї загиблого» з числа загиблих 

військовослужбовців, що брали участь в АТО, встановлено 50 особам, в т.ч.: 

 матері – 12 осіб; 

 батьки – 6 осіб; 

 дружини – 12 осіб; 

 діти – 20 осіб 

Статус «Інваліда війни» з числа військовослужбовців, що брали участь в АТО, 

встановлено 35 особам, в т.ч.  

 інваліди 2 гр. – 21 особа; 

 інваліди 3 гр. – 14 осіб 

 Станом на 01.11.2016 року в рамках міської комплексної програми «Турбота» 629 

військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, членам 

їх  сімей та сім’ям, загиблих військовослужбовців надано матеріальну допомогу на суму 

639,5 грн. 

На обліку для забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування перебуває 146 

учасників антитерористичної операції, з них 129 учасники бойових дій та 18 інвалідів війни. 

Отримали путівки до санаторно-курортних закладів 18 учасників бойових дій та 4 

інваліди війни. 

 Крім того, 23 учасника антитерористичної операції направлено на проходження 

психологічної реабілітації в реабілітаційних установах України. 

23 учасника АТО направлено на соціально-професійну адаптацію до державного 

навчального закладу «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича» для 

здобуття професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)»; «Водій 

автотранспортних засобів (категорія «В»)», «Водій автотранспортних засобів (категорія 

«СЕ»). Сума укладених угод про надання послуг становить 167,7 тис.грн. 

Про міську комплексну програму «Турбота» 

Управлінням соціального захисту населення здійснюється реалізація заходів міської 

комплексної програми «Турбота», як комплексу організаційно-правових та матеріально-

фінансових заходів, спрямованих на підтримку різних категорій жителів міста. Фінансування 

програми забезпечується за рахунок коштів міського бюджету. 

 Для виконання міської комплексної програми Турбота» в 2016 році виділено 5,5 

млн.грн. 

Право на отримання допомоги з програми «Турбота» мають громадяни 

непрацездатного віку, сім'ї з дітьми, інваліди, особи, звільнені з місць позбавлення волі, 

бездомні громадяни, інші громадяни, які опинилися в скрутних непередбачуваних життєвих 

обставинах, пов'язаних з хворобою, стихійним лихом, аваріями побутового або техногенного 

характеру тощо. 

Для подолання скрутних життєвих обставин жителям міста надано адресну 

матеріальну допомогу на суму 3,0 млн.грн., в тому числі: 629 військовослужбовцям, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, членам їх сімей та сім’ям загиблих 

військовослужбовців на суму  639  тис.грн. 

В рамках міської комплексної програми «Турбота» у І півріччі 2016 р. надано 

одноразову адресну матеріальну допомогу громадянам, які досягли 90-річчя, 95-річчя та 100-

річчя на суму  34 168,00 грн. 



Громадянам, яким виповнилося 95 років, проведено доплату до пенсії в розмірі 100 

грн. щомісяця та громадянам, яким виповнилося 100 років, в розмірі 200 грн. щомісяця. На ці 

цілі використано   40,6  тис.грн. 

На привітання жителів міста, які відзначали свій поважний ювілей (90, 95 та 100 

років) надано 57,1 тис.грн. 

Для поховання осіб, які не були зареєстровані в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, виконавцям волевиявлення померлого або особам, які 

зобов’язалися поховати померлого, здійснено виплату одноразової грошової допомоги в сумі  

204,8 тис.грн.  

З метою підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є 

випускниками загальноосвітніх закладів міста Біла Церква 39 дітям надано матеріальну 

допомогу в сумі   58,1 тис грн. 

109 інвалідам І та ІІ групи по зору надано адресну грошову допомогу для часткової 

оплати за користування телефоном в сумі  27,7 тис.грн.  

З метою надання громадянам інформації щодо порядку користування передбаченими 

чинним законодавством пільгами, компенсаціями та соціальними гарантіями через засоби 

масової інформації протягом звітного періоду проводилася інформаційно-роз'яснювальна 

робота. 

Для інформування населення у звітному періоді здійснено передплату соціально-

значимих періодичних видань, зокрема, для інвалідів війни та праці, пенсіонерів, 

багатодітних сімей на загальну суму 43,6 тис.грн. 

На реалізацію заходів міської комплексної програми «Турбота» з коштів міського 

бюджету за звітний період було використано 2 253 626,00 грн. 

Підпорядковані комунальні заклади: 

 Білоцерківський міський територіальний  центр соціального обслуговуванні (надання 

соціальних послуг) – м. Біла Церква, вул. Славіна, 10; вул. Пушкінська, 29 корп. 3 

 Білоцерківський центр соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-

інвалідів «Шанс» - м. Біла Церква, вул. Східна, 34 

 

     В Білоцерківському міському територіальному  центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) функціонує 5 відділень, якими  надано 124834 соціальних 

послуг для 1804 клієнтів, в т.ч.: 

 відділення соціальної допомоги вдома - надано соц.послуг 94052 для 588 клієнтів 

 відділення соціально – побутової адаптації – надано 9244 соц.послуг для 291 клієнтів 

 відділення соціально – медичних послуг – надано 12490 соц.послуг для 580 клієнтів 

 відділення організації надання адресної натуральної допомоги та інших соціальних 

послуг на виконання місцевих програм – надано 8111 соц.послуг для 327 клієнтів 

 відділення обліку бездомних осіб  - надано  842 послугу для 18 осіб 

           Також створені  і  постійно працюють 11 соціальних патрулів. Соціальним 

патронажем охоплені усі мікрорайони міста. Крім того, 7 мультидисциплінарних команд 

надають соціальні послуги громадянам, які опинилися в  скрутних життєвих обставинних. 

На базі Білоцерківського міського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) та Центру соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів 

та дітей-інвалідів «Шанс» функціонує автотранспортна послуга в режимі «Соціальне таксі», 

якою скористалося 95 осіб. 

Центром соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Шанс»  

надано 1125 реабілітаційні послуги 225 особам. 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація за 2017 рік 

 

Підсумки соціально-економічного розвитку міста за 2017 рік у сфері соціального 

захисту населення: 

- 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 іншими нормативно-

правовими актів; 

- за рахунок коштів міського бюджету відповідно до Програми соціального 

забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки 

посилено соціальний захист жителів міста. За звітний період використано коштів по 

Програмі соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква 

«Турбота» на 2017-2022 роки в розмірі 5,7 млн грн, а саме:  

 3266 громадянам надано адресну грошову допомогу на суму 3,1 млн. грн. ;  

 надано грошову допомогу 1800 учасникам бойових дій, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, та 62 членам сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції на суму 1,9 млн грн;  

 надано одноразову грошову допомогу на поховання осіб, які не були застраховані в 

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування виконавцю 

волевиявлення померлого на суму 180 тис. грн;  

 проведено заходи з нагоди відзначення пам’ятних подій на суму 206, 5 тис. грн. 

Крім того, здійснено привітання жителів міста, які відзначають свій 90-річний, 95-

річний та 100-річний ювілей; надано кошти на оплату 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; надано матеріальну 

допомогу для підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які є випускниками загальноосвітніх закладів; надано адресну грошову допомогу 

інвалідам 1 та 2 груп по зору для часткової оплати за користування телефоном; 

здійснено підписку періодичних видань. 

- в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги зменшено фінансове 

навантаження на громадян шляхом надання пільг та субсидій.  

Із заявами про призначення допомог, компенсацій та субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг з початку 2017 року звернулось 26772 особи, зокрема, 17216 осіб 

звернулись за отриманням житлових субсидій, 12768 осіб – за отриманням державних 

соціальних допомог. 

 

Нарахування та фінансування державних соціальних допомог 

за 10 місяців 2017 року 

Вид виплати Нараховано, грн 

    

Допомога при народженні дитини 95237,94 

Допомога при усиновленні дитини 210,71 

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами    2543,19 

Допомога до 3-х років   192,13 

 Допомога на дітей, які перебувають під опікою (піклуванням )  8737,84 



Допомога на дітей одиноким матерям  20583,89 

Допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам  44062,45 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  24635,78 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються віл сплати 

аліментів чи  знаходяться в розшуку  
1455,38 

Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 2617,72 

Державна соціальна допомога на дітей , які знаходяться в  прийомних сім’ях, та 

патронатним вихователям 
604,30 

Компенсація за надання соціальних послуг (місцевий бюджет) 619,17 

Особи, що не мають права на пенсію ( за рах. ПФУ ) 
5114,62 

Компенсаційні виплати по догляду  за інвалідом  І гр. та пристарілими, які 

досягли  80 річного віку (ПФУ) 25,83 

Матері-героїні 

48,00 

Грошова допомога  внутрішньопереміщеним  особам з тимчасово окупованої 

території України 
 13312,24 

 

Всього 

 220124,04 

 

- за звітний період призначено житлових субсидій 51827 домогосподарствам, 

проведено автоматичний перерахунок субсидій 46456  домогосподарствам на суму -44855897 

грн; 

- з 01 січня 2017 року, згідно зі зверненнями громадян, до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, було внесено відомості про 4229 

осіб. Управлінням профінансовано надання пільг: за рахунок субвенцій з державного 

бюджету - на понад 45,7 млн грн, за рахунок коштів міського бюджету - на понад 12,9 млн 

грн; 

- Кабінетом Міністрів України 19 жовтня 2016 прийнято постанову № 719 «Питання 

забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей».  Таку компенсацію отримали 11 

осіб на суму 9,8 млн грн, 10 осіб з яких вже придбали житло.  

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції» за звітний період укладено 44 договори на загальну суму 194,4 тис. грн. 

- реалізовано право громадян на санаторно-курортне лікування відповідно до 

Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів». 

З 2017 року впроваджено новий підхід до санаторно-курортного лікування пільгових 

категорій громадян. Зазначена категорія громадян має право вільного вибору санаторно-

курортного закладу. За звітний період управлінням соціального закладу укладено 854 

договори на суму 3,8 млн грн на оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, з них  720 осіб пройшли санаторно-курортне лікування. Крім 

того, укладено 40 договорів на оздоровлення осіб з інвалідністю на суму 300,8 тис. грн, з них 

28 осіб пройшли санаторно-курортне лікування. Також укладено 64 договори на санаторно-



курортне оздоровлення учасників антитерористичної операції на суму 358 тис. грн, з них 

пройшли оздоровлення 28 осіб. 

 - відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 

з 1 січня запроваджено новий порядок виплати соціальних стипендій через органи 

соціального захисту населення. Так, за 10 місяців 2017 року виплачено соціальних стипендій 

443 особам на суму 3,7 млн грн; 

- в умовах відсутності фінансування з держаного бюджету на надання окремих видів 

пільг Білоцерківської міською радою 22 грудня 2016 року прийнято Програму надання 

окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2017-2020 роки, на реалізацію 

якої у 2017 році передбачено 16,9 млн грн за 10 місяців 2017 року використано 12,9 млн грн; 

- за 10 місяців 2017 року згідно з рішеннями Комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, призначено та відновлено 

виплат 1524 внутрішньопереміщеним особам. 

 

 

 

Інформація за 2018 рік 

 

Робота, проведена задля досягнення у 2018 році позитивних зрушень соціально-

економічного розвитку міста Біла Церква у сфері соціального захисту населення: 

- 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 підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги зменшено фінансове 

навантаження на громадян шляхом надання пільг та субсидій.  

Із заявами про призначення допомог, компенсацій та субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг у 2018 році року звернулось 23960 осіб, зокрема, 11 449 осіб звернулись 

за отриманням житлових субсидій, 12511 осіб – за отриманням державних соціальних 

допомог; 

- за звітний період призначено житлових субсидій 29 128 домогосподарствам. Станом 

на 01.01.2019р. кількість домогосподарств, які отримують субсидії, становить 22 030; 

- у 2018 році, згідно звернень громадян, до Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги, було внесено відомості про 4597 осіб. Управлінням 

профінансовано надання пільг: за рахунок субвенцій з державного бюджету - на 70,2 млн. 

грн., за рахунок коштів міського бюджету - на 20,8 млн. грн.; 

- відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України 19 жовтня 2016 року 

№719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» компенсацію для 

придбання житла у 2018 році призначено 15 особам на загальну суму 15,8 млн. грн.; 

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214 

виплати 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 компенсацію для придбання житла у 2018 році призначено 8 особам на загальну суму 

7,8 млн. грн.; 

- у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року 

№179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції» за звітний період укладено 32 договори на загальну суму 138,47 

тис. грн.; 

-у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року 

№1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників 



антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» за звітний період 

укладено 13 договорів на загальну суму 90,5 тис. грн.; 

З 2017 року вдало зарекомендував себе новий підхід до санаторно-курортного 

лікування пільгових категорій громадян - таким особам забезпечено право вільного вибору 

санаторно-курортного закладу. У 2018 році для оздоровлення з санаторно-курортними 

закладами укладено договорів: 

- для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 610 на 

загальну суму 4 млн. 715 тис. 900 грн.; 

- для осіб з інвалідністю загального захворювання – 32 на загальну суму 341 тис. 754 

грн.; 

- для учасників антитерористичної операції – 42 на загальну суму 341 тис. 10 грн.; 

- для осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни та жертв нацистських 

переслідувань - 28 на загальну суму 188 тис. 739 грн. за кошти місцевого бюджету. 

В санаторіях Міністерства соціальної політики України оздоровлено 83 - є громадян 

пільгових категорій. 

В Україні з 1 вересня 2018 року стартував пілотний проект з надання при народженні 

дитини одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка".  

В м. Біла Церква на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 

2018 р. № 512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини 

одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 

2018 року управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради видано 

383 "пакунки малюка". 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 

«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів» з 1 січня 2018 року через управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради здійснюється виплата соціальних стипендій. Так, за 12  місяців 

2018 року 406 особам виплачена соціальна стипендія на загальну суму 5105060,84 грн. 

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 за 2018 рік 2110 внутрішньо переміщеним особам призначено соціальні 

виплати; 

- головними державними соціальними інспекторами управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради перевірено 2035 справ отримувачів державних 

соціальних допомог; 

- державними соціальними інспекторами проводяться обстеження матеріально-

побутових умов сім’ї. За 2018 рік проведено 2682 обстеження, про що складено відповідні 

акти; 

- перевірено інформацію 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 отримувачів субсидій  - 3695 осіб; 

- управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

здійснюється нарахування державних соціальних допомог. Так, за 12 місяців 2018 року 

нараховано понад 214 млн. грн., а саме: 

                                    Вид виплати 
Нараховано, 

       грн. 

Допомога при народженні дитини 84662,96 

Допомога при усиновленні дитини 222,74 

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами    2493,48 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи  

піклування  
9558601,31 

Допомога на дітей одиноким матерям  21510,27 

Допомога особам з інвалідністю з дитинства і дітям з 

інвалідністю  
49208,08 



Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  19484,57 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, чи  знаходяться в розшуку  
862,87 

Допомога на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу 
2865,96 

Державна соціальна допомога на дітей , які знаходяться в  

прийомних сім’ях  
587,74 

Патронатні вихователі 170,75 

Компенсація за надання соціальних послуг  625,01 

Допомога особам, що не мають права на пенсію  8182,65 

Компенсаційні виплати по догляду  за особою з 

інвалідністю  І групи та особами, які досягли  80 річного віку  42,96 

Одноразова матеріальна допомога  «Матері-героїні» 35,24 

Грошова допомога  внутрішньо переміщеним  особам на 

проживання 13715,04 

Всього: 214228,94 

 

Відповідно до Порядку 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, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 в 2018 

році видано 2371 направлення на виготовлення технічних засобів реабілітації. Укладено 206 

договорів про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації на суму 6,99 млн. 

грн, згідно яких видано 2816 одиниць технічних засобів реабілітації.  

Оформлено документів для влаштування в будинки-інтернати – на 18 осіб, з яких 

видано путівки 9 особам. 

У місті Біла Церква у 2018 році діяли такі програми соціального захисту населення: 

1. Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських 

організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2013-2018 роки: 

 надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість в сумі 289,4 тис. грн. та 

громадським організаціям соціального спрямування в сумі 47,0 тис. грн. 

2. Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла 

Церква Турбота» на 2017-2022 роки. 

За рахунок коштів міського бюджету, які виділено на функціонування зазначеної 

програми посилено соціальний захист жителів міста, а саме:  

 надано адресну грошову допомогу незаможним верствам населення та особам, 

які опинилися в скрутних непередбачуваних екстремальних та надзвичайних життєвих 

обставинах, 1913 громадянам на суму 5,67 млн. грн.;  

 здійснено привітання та виплачено щомісячної адресної допомоги жителям 

міста, які відзначають свій 90-річний, 95-річний та 100-річний ювілей, на суму 164,8 тис. 

грн.;  

 надано одноразової грошової допомоги на поховання осіб, які не були 

застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

виконавцю волевиявлення померлого на суму 112,5 тис. грн.;  

 надано коштів на оплату 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, на суму 64,9 тис. грн.;  

 проведено відшкодування витрат на перевезення груп представників 

громадськості для участі в державних, обласних урочистих зібраннях на суму 15,7 тис. грн.;  



 проведено заходи з нагоди відзначення пам’ятних подій на суму 278,7 тис. грн.; 

 надано грошову допомогу 25 особам з числа учасників бойових дій, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції та членам сім’ї загиблого (померлого) 

учасника антитерористичній операції на суму 86,5 тис. грн. 

Всього за звітний період по Програмі соціального забезпечення та соціального 

захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки використано кошти в розмірі 

6,7 млн. грн. 

3. Програма надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 

2018-2020 роки. 

З 2017 року фінансування окремих видів пільг здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету, дана програма спрямована на розв’язання проблеми відшкодування 

перевізникам витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, оплату послуг зв’язку, 

зубопротезування, проведення капітального ремонту квартир та будників тощо відповідно до 

чинного законодавства України. 

На реалізацію зазначеної програми у 2018 році використано 20,8 млн. грн., з яких: 

- на пільговий проїзд в міському електричному транспорті  - 15 000 тис.грн; 

- на пільговий проїзд в залізничному транспорті  - 938,6 тис.грн; 

- на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали  

  внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2  - 207,7 тис.грн; 

- на компенсації за зубопротезування окремим категоріям громадян - 440,2 тис.грн; 

- на санаторно-курортне лікування осіб, що мають право на таку пільгу- 188,7 тис.грн 

- на надання пільг на послуги зв’язку окремим категоріям громадян - 4008,3 тис.грн 

4. Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 

роки затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року №1806-42-

VII: у 2018 році на реалізацію програми передбачено 450 тис. грн. 

Підготовлено 5 проектів розпоряджень міського голови про виділення коштів з 

міського бюджету по Програмі соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 

2018-2020 роки; здійснено виплату грошової допомоги з коштів міського бюджету по 

Програмі соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки 69 

особам на суму 25977,89 грн. 

5. Міська комплексна програма підтримки ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції на 2018-2020 роки затверджена рішенням Білоцерківської 

міської ради від 21 грудня 2017 року №1805-42-VII: у 2018 році на реалізацію програми 

передбачено 600 тис. грн. 

Підготовлено 8 проектів розпоряджень міського голови про виділення коштів з 

міського бюджету по Міській комплексній програмі підтримки ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції на 2018-2020 роки; здійснено виплату грошової допомоги з 

коштів міського бюджету по Міську комплексну програму підтримки ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки 11 особам на суму 51 781,40 грн. 

Укладено 9 договорів про надання послуг з зубопротезування та терапевтичних, 

хірургічних стоматологічних послуг демобілізованим особам, з числа ветеранів війни, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції по Міській комплексній програмі 

підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки на 

суму 12484,00 грн. 

У 2018 році з міського бюджету було виділено 2,455 мільйони гривень на капітальний 

ремонт нового приміщення територіального центру надання соціальних послуг та прилеглої 

території, який з липня успішно функціонує надаючи необхідні послуги тим, хто цього 

потребує. Відтепер до послуг одиноких громадян, громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю та учасників АТО понад 700 квадратних метрів капітально відремонтованого, 

умебльованого й оснащеного необхідним обладнанням приміщення. У територіальному 

центрі створені та функціонують такі відділення: соціальної допомоги вдома; денного 

перебування, що забезпечує корисне та приємне проведення дозвілля громадянам похилого 

віку, має  кабінети для гуртків, актову й спортивну залу,  облаштований кабінет психолога; 



організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; обліку бездомних осіб та 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 

 
Інформація за 2019 рік 

 

Задля досягнення у 2019 року 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 підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги зменшено фінансове 

навантаження на громадян шляхом надання пільг та субсидій;  

- забезпечено реалізацію інноваційних соціальних послуг: «пакунок малюка», 

монетизація пільг та субсидій; 

- посилено соціального захисту жителів міста шляхом надання додаткових пільг та 

гарантій за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до місцевих програм. 

 

Державна підтримка сімей з дітьми 

Вид Кількість звернень Виплачено, тис.грн. 

2019 2019 

Допомога при народженні дитини 1592 73 830,6 

Допомога при усиновленні дитини 6 278,6 

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами    879 2 374,4 

Допомога на дітей, над якими встановлено 

опіку чи  піклування  
213 9 820,8 

Допомога на дітей одиноким матерям  2639 25 067,7 

Допомога особам з інвалідністю з дитинства і 

дітям з інвалідністю  
507 53 664 

Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям  
1746 18 884,6 

Тимчасова державна допомога дітям 128 694,5 

Допомога по догляду за особами з інвалідністю 

І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 
300 3 242,1 

Допомога особі, яка доглядає за хворою 

дитиною, якій не встановлено інвалідність 
1 9,2 

Допомога на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях 
670 10 181,3 

Державна соціальна допомога на дітей , які 

знаходяться в  прийомних сім’ях та патронат 

над дитиною 

2 649,3 

Компенсація фізичним особам, які надають 

соціальні послуги  
155 672,3 

Допомога особам, які не мають права на 

пенсію, та особам  з інвалідністю  
259 9 713,0 

Компенсаційні виплати  особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю  І групи та особами, які 

досягли  80 річного віку  

41 64,8 

Матері-героїні - - 

Компенсація послуги «Муніципальна няня» 34 168,5 

Грошова допомога  ВПО на проживання 1623 13 048,9 

Всього: 10795 222 364,8 



 

Пільги та субсидії 

Пільги Субсидії 

Кількість 

отримувачів, осіб 

Виплачено, тис. грн. Кількість 

отримувачів, осіб 

Виплачено, млн. грн. 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

57383 55062 70,2 100,5 24070 23014 269,0 119,4 

Надання соціальних гарантій різним верствам населення 

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

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

Види компенсацій та допомог 

Виплачено тис.грн. 

2019 рік 

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. 

4 047,7 

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 

17,5 

Видатки на безплатне харчування дітей з інвалідністю, 

інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, які 

навчаються в закладах освіти міста Біла Церква 

13,4 

Виплата щомісячної компенсації за пільгове забезпечення 

продуктами харчування громадян 1 та 2 категорії, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

26 734,2 

Щорічна допомога на оздоровлення 686,6 

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 

91,0 

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

0,8 

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 

145,0 

Компенсація за пільговий проїзд громадянам 1 та 2 категорії, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
328,2 

ВСЬОГО 32 064,4 

 

 

 

 



Забезпечення технічними засобами реабілітації 

Видано направлень Забезпечено технічними засобами 

реабілітації на суму, тис.грн. 

2018 рік 2019 рік кількість Сума, 

тис. грн. 

 Сума, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 

1717 3865 2814 6 996,2 3722 9 600,8 

 

Соціальна підтримка учасників АТО та ветеранів війни 

Вид Кількість, осіб Сума, тис.грн. 

2018 рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік 

Заходи із соціально-професійної адаптацій 32 30 138,47 175,20 

Заходи із психологічної реабілітації 13 15 90,53 135,72 

Призначення компенсації для придбання 

житла деяким категоріям осіб 

24 31 24090,81 34037,0 

 

Надання соціальних послуг 

Послуги кількість 

2018 рік 2019 рік 

КУ БМР «Територіальний центр надання 

соціальних послуг» 
146580 159082 

КУ БМР «Білоцерківський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» 
3048 3420 

Інші реабілітаційні установи 

- 

33 договори на 

суму 660, 5  тис. 

грн. 

Санаторно-курортне лікування 

Вид санаторно-курортного 

лікування 

кількість Сума, тис.грн. 

2018 рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік 

особи з інвалідністю внаслідок 

аварії Чорнобильській АЕС 
478 654 3 976,3 4 723,1 

особи з інвалідністю загального 

захворювання 
31 28 341,7 314,6 

особи з інвалідністю внаслідок 

війни 
33 34 190,5 258,3 

учасників бойових дій АТО 38 48 289,0 405,6 

В 2019 році з бюджету розвитку направлено кошти в сумі 3 509,05 тис.грн.  

Виконано: 

- Реконструкцію нежитлових приміщень під розміщення територіального центру по 

вул.В.Стуса 34. 

- Реконструкцію приміщень ІІ поверху КУ БМР Білоцерківський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю "Шанс" (в межах фінансування). 

Реконструкцію системи газопостачання та капітальний ремонт санвузлів центру 

«Злагода» вул.Пушкінська 29. 



 

 
Інформація за І півріччя 2020 року 

 

Вжиті заходи щодо забезпечення соціального захисту малозабезпечених та соціально 

незахищених громадян міста в умовах дії карантину 

 

 

№ 

з/п 

Напрям діяльності Вжиті заходи Результат 

1 Житлові субсидії Збільшення на 50% соціальних 

нормативів користування 

електроенергією, природним 

газом, користування водою 

Доплата домогосподарствам 

здійснена в опалювальний 

період та в період карантину на 

6,7 млн.грн. 

2 Проведення виплат 

внутрішньо 

переміщеним 

особам 

Продовження виплат 

внутрішньо переміщеним 

особам, які були призначені до 

встановлення карантину 

За І півріччя 2020 р. здійснено 

виплат на 6,5 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 

654 – малозабезпечені сім'ї За І півріччя 2020 р. виплачено 

8,9 млн.грн. 

2407 - особи з інвалідністю з 

дитинства та діти з 

інвалідністю 

За І півріччя 2020 р.виплачено 

29,0 млн.грн. 

555 - особи, які не мають 

права на пенсію, та особи з 

інвалідністю 

За І півріччя 2020 р. виплачено 

5,8 млн.грн. 

5 Подовжено строки звернення за наданням державних соціальних допомог, компенсацій, 

пільг, субсидій та інших послуг що надаються управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради на період дії карантину 

6 Проведена робота для виплати щорічної одноразової грошової допомоги до 9 Травня 

ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань на суму понад 12 млн.грн., а 

також одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн. у зв’язку із негативними 

наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19 

за суму 2,5 млн.грн. 

 

 

 

 

 



1. Підсумки соціально-економічного та культурного розвитку міста за І півріччя 2020 

року: 

Державна підтримка сімей з дітьми 
Вид І півріччя 2019 І півріччя 2020 

Кількість 
отримувачів 

Виплачено, 
тис.грн. 

Кількість 
отримувачів 

Виплачено, 
тис.грн. 

Допомога при народженні дитини 5077 37308,4 4533 32635,5 

Допомога при усиновленні дитини 13 113,5 14 94,6 

Допомога у зв'язку з вагітністю і 

пологами    
571 1115,2 513 948,9 

Допомога на дітей, над якими 

встановлено опіку чи  піклування  
178 4757,5 182 5219,0 

Допомога на дітей одиноким матерям  1032 11844,3 810 12081,3 

Допомога особам з інвалідністю з 

дитинства і дітям з інвалідністю  
2321 26072,0 2407 28963,5 

Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям  
569 9764,6 654 8914,9 

Тимчасова державна допомога дітям 42 329,6 34 315,9 

Допомога по догляду за особами з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу 

128 1564,9 126 1675,9 

Допомога особі, яка доглядає за хворою 

дитиною, якій не встановлено 

інвалідність 

1 5,2 0 0 

Допомога на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях 
358 2266,1 577 7415,3 

Державна соціальна допомога на дітей , 

які знаходяться в  прийомних сім’ях та 
патронат над дитиною 

7 323,6 7 452,2 

Компенсація фізичним особам, які 

надають соціальні послуги  
254 332,3 226 347,7 

Допомога особам, які не мають права на 

пенсію, та особам  з інвалідністю  
484 4615,0 555 5759,1 

Компенсаційні виплати  особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю  І 

групи та особами, які досягли  80 

річного віку  

168 33,3 134 29,3 

Матері-героїні 0 0 2 40,2 

Одноразова  грошова допомога 

(постанова КМУ  № 251) 
- 0 - 2217,5 

Компенсація послуги «Муніципальна 

няня» 
4 16,3 105 749,5 

Допомога на дітей ФОП - 0 381 1954,9 

Грошова допомога  ВПО на проживання 748 6605,4 722 6534,2 

Всього: 11955 107067,7 11981 116349,5 

 

Пільги та субсидії 

Пільги Субсидії 

За І півріччя  

2019 

За І півріччя 

2020 

За І півріччя  

2019 

За І півріччя 

2020 
Кількість 

отримувачів, 

осіб 

Виплачено, 
млн. грн. 

Кількість 
отримувачів, 

осіб 

Виплачено, 
млн. грн. 

Кількість 
отримувачів, 

осіб 

Виплачено, 
млн. грн. 

Кількість 
отримувачів, 

осіб 

Виплачено, 
млн. грн. 

12197 44,3 13454 51,3 22003 97,9 16506 78,4 

В умовах карантину посилено соціальний захист домогосподарств, що отримують 

житлові субсидії. Так, з березня 2020 року здійснюється доплата одержувачам субсидій за 

споживання комунальних послуг з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів.  

 

 

 

 



Надання соціальних гарантій різним верствам населення 

 

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» 

За 1 

півріччя 

2019 року  

За І півріччя 

2020 року 

За І півріччя 

2019 року  

За І півріччя 

2020 року 

1 194 356 287 438 

 

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

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

Види компенсацій та допомог 

Виплачено тис. грн. 

За І 

півріччя 

2019 року 

За І 

півріччя 

2020 року 

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. 

1528,4 1942,3 

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 

12,8 26,8 

Видатки на безплатне харчування дітей з інвалідністю, 

інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, які 

навчаються в закладах освіти міста Біла Церква 

7,3 7,5 

Виплата щомісячної компенсації за пільгове забезпечення 

продуктами харчування громадян 1 та 2 категорії, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

13331,6 13631,8 

Щорічна допомога на оздоровлення 597,2 366,1 

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 

45,5,6 60,6 

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

0,4 2,5 

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 

122,1 468,8 

Компенсація за пільговий проїзд громадянам 1 та 2 категорії, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 
66,7 

 
24,6 



Забезпечення технічними засобами реабілітації 

 

Видано направлень Забезпечено технічними засобами 

реабілітації на суму, тис.грн. 

За І півріччя 2019 рік За І півріччя 2020 рік кількість Сума, 

тис. грн. 

кількість Сума, 

тис. грн. 

За І півріччя 2019 рік За І півріччя 2020 рік 

2434 1112 

 

1694 3828,245 535 1313,430 

 

Соціальна підтримка учасників АТО та ветеранів війни 

Вид І півріччя 2019 р. І півріччя 2020 р. 

Кількість, 

осіб 

Сума, 

тис.грн. 

 

Кількість, 

осіб 

Сума, 

тис.грн. 

 

Заходи із соціально-професійної адаптації 13 

 

73,4 13 82,1 

Заходи із психологічної реабілітації 9 

 

75,2 7 77,1 

Призначення компенсації для придбання 

житла деяким категоріям осіб 

30 30889,6 53 61924,8 

 

Надання соціальних послуг та забезпечення реабілітаційними заходами  

Послуги Кількість 

 

За І півріччя 2019 

рік 

За І півріччя 2020 

рік 

КУ БМР «Територіальний центр надання 

соціальних послуг» 
322 1044 

КУ БМР «Білоцерківський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» 
49 34 

Інші реабілітаційні установи  10 

 
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»  

26 31 

 

Санаторно-курортне лікування 

Вид санаторно-курортного 

лікування 

Кількість, громадян Сума, тис. грн. 

За І 

півріччя 

2019 року 

За І півріччя 

2020 року 

За І півріччя 

2019 року 

За І півріччя 

2020 року 

особи з інвалідністю внаслідок 

аварії Чорнобильській АЕС 
127 117 926,6 908,4 

особи з інвалідністю загального 

захворювання по путівках до 

санаторіїв Міністерства соціальної 

політики України 

13 5 безкоштовно безкоштовно 

особи з інвалідністю загального 

захворювання 
0 2 0 15 480 

особи з інвалідністю внаслідок 0 2 0 15 480 



війни 

учасників бойових дій АТО 29 29 246,5 350,1 

 

Міські цільові програми, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету 

 

№ 

п/п 

Назва цільової програми Обсяг фактично освоєних коштів, 

тис.грн. 

За І півріччя 

2019 рік 

За І півріччя 

2020 рік 

1. 

Програма фінансової підтримки ветеранських 

організацій та громадських організацій соціального 

спрямування міста Біла Церква на 2019-2023 роки 

34 85,7 

2. 

Програма соціального забезпечення та соціального 

захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 

2017-2022 роки 

4263,7 2843,0 

3. 
Програма надання окремих видів пільг за рахунок 

коштів міського бюджету на 2018-2020 роки 
10779,9 9849,2 

4. 
Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням 

життєдіяльності на 2018-2020 роки 
33,6 78,7 

5. 

Міська комплексна програма підтримки ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції на 

2018-2020 роки  

36,7 16,2 

6. 

Програма підтримки сімей внутрішньо 

переміщених осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 

роки  

0 0 

 

Здійснення контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету, 

спрямованих на надання житлової субсидії, державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги на дітей одиноким матерям, яка 

призначається з урахуванням доходу сім’ї та правильністю їх призначення.  
Кількість  звернень, за призначенням державних 

соціальних допомог та субсидій (осіб) по яких 

необхідно провести обстеження матеріально- 
побутових умов сім’ї 

Кількість проведених та складених актів 

обстеження (осіб) 

І-е півріччя 
2019 р. 

І-е півріччя 
2020 р. 

І-е півріччя 
2019 р. 

І-е півріччя 
2020 р. 

458 281 499 396 

 

Проведення засідань комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. 
Проведено засідань комісії  

І-е півріччя 2019 р. І-е півріччя 2020 р. 
Кількість засідань Розглянуто справ  

 
Кількість засідань 
 

Розглянуто справ  
 

20 987 17 554 

 

2. Проведена робота задля досягнення позитивних зрушень соціально-економічного 

розвитку міста 

Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради задля 

досягнення у 2020 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 підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги зменшено фінансове 

навантаження на громадян шляхом надання пільг та субсидій;  

- забезпечено реалізацію інноваційних соціальних послуг: «пакунок малюка», 

монетизація пільг та субсидій; 

- посилено соціальний захист жителів міста шляхом надання додаткових пільг та 

гарантій за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до місцевих програм. 

3. Аналіз погіршення показників та проведена робота щодо їх усунення. Навести 

приклади – 

3.1. Погіршення показників в організації санаторно-курортного лікування обумовлено 

визначенням граничного рівня вартості компенсації за надані закладами оздоровлення 

послуги особам з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи лише в травні 2020 р., а 

осіб з інвалідністю загального захворювання та ветеранів війни лише в червні 2020 р..  

Також, введення обмежень на час карантину унеможливило направлення на 

санаторно-курортне лікування громадян пільгових категорій до обраних ними закладів 

оздоровлення, які знаходяться в регіонах де не послаблено карантинні обмеження. 

3.2. Погіршення показника в направленні на розгляд комісії Київської обласної 

державної адміністрації з визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи насправді є покращенням ситуації та свідчить про кількість зменшення звернень 

громадян, які отримали інвалідність, пов’язану з аварією на Чорнобильській АЕС чи родичів 

громадян, смерть яких пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС. 

4. Проблемні питання, які негативно впливають на розвиток міста, та заходи, які 

вживаються для їх подолання:  

№ Проблемні питання Заходи вжиті на місцевому рівні Пропозиції щодо 
вирішення питання 

1 Гостра потреба в наданні послуг 

стаціонарного догляду та 

проживання для людей похилого 
віку в м. Біла Церква 

Білоцерківською міською радою 

ініційовано створення будинку літніх 

людей 

Практичне втілення 

концепції створення 

«Будинку літніх 
людей» в  
м. Біла Церква 

2 Наявність заборгованості по 

видачі натуральної допомоги 
"пакунок малюка" через 

відсутність  постачання 

Надана інформація на сайт управління 

соціального захисту населення 
Білоцерківської міської ради про стан 

видачі натуральної допомоги "пакунок 

малюка"  
Щотижня надається інформація до 

департаменту соціального захисту 

населення щодо факту заборгованості. 

Передбачити порядок 

виплати грошової 
компенсації вартості 

одноразової 

натуральної допомоги 
"пакунок малюка" 

3 Наявність карантинних 
обмежень в лікарняних закладах 

та закінчення терміну дії 

індивідуальних програм 
реабілітації осіб з інвалідністю є 

перепоною для громадян 

пільгових категорій при 
проходженні щорічної 

диспансеризації для видачі 

лікарськими відбірковими 

комісіями довідок для 
одержання путівки. 

Для забезпечення прав громадян на 
санаторно-курортне лікування із 

закладами оздоровлення погоджено 

питання укладення договорів у 
відповідності до  
ст. 631 Господарського Кодексу 

України. 

Практичні питання 
вирішуються в 

оперативному порядку 

шляхом переговорів із 
суб’єктом надання 

послуг та укладенням 

додаткової угоди до 
договору. 

 


