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            За оперативними статистичними даними заборгованість із виплати 

заробітної плати на економічно - активних підприємствах  міста станом на 

01.01.2019 року відсутня. 

         Протягом  2018 року членами робочої групи з питань легалізації заро-

бітної плати, зайнятості населення та дотримання законодавства з оплати 

праці були проведені співбесіди зі 357 керівниками – власниками суб’єктів 

господарювання , як наслідок зареєстровано 447 трудових договорів з най-

маними працівниками та проведено  державну реєстрацію 7 осіб як суб’єкта 

господарювання . 

        Протягом 2018 року державні види допомоги отримали 6782 родини з 

дітьми на загальну суму 76,5 млн. грн., що на 2,2 млн грн., або 

на2,9% менше ніж за відповідний період минулого року. 

Cтаном на 1 січня 2019 року: 

- субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг отримують 9456  домогосподарств на загальну суму 143,97млн.грн., 

на придбання твердого палива та скрапленого газу призначено 15 домогос-

подарствам на загальну суму 50,8 тис.грн. 

          З метою недопущення незаконного призначення, нарахування або 

здійснення соціальних виплат протягом 2018 року для складання актів об-

стеження матеріально-побутових умов було передано державним соціаль-

ними інспекторами 8424 особових справи отримувачів усіх видів державних 

соціальних допомог. 

Виплата всіх видів державних допомог проводиться  відповідно до 

діючого законодавства в повному обсязі в установлені терміни, заборгова-

ності з виплати немає. 

Станом на 31.12.2018 в Єдиній базі даних вимушених переселенців 

обліковано 451 особа, в т.ч 67 дітей. 

Протягом 2018 року щомісячна адресна допомога, призначена 142 

сім’ям, які мають право на її призначення. З початку року виплата адресної 

допомоги зазначеній категорії громадян проведена на суму 1,9 млн. грн. 

Поряд із загальнодержавними програмами реалізувалася низка місь-

ких соціальних програм спрямованих на соціальний захист учасників АТО. 

Тривають заходи щодо соціальної та професійної адаптації учасників анти-

терористичної операції, їх оздоровлення та забезпечення ТЗР.  
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Станом на 31.12.2018 року відповідно до плану заходів із соціальної 

та професійної адаптації учасників АТО професійне навчання пройшли  11 

учасників АТО на загальну суму 42,9 тис. грн.. 

Сорока шісти   учасникам АТО встановлено групу інвалідності (ІІІ 

гр.-34 особам,  ІІ гр.- 12 особам) та  статус інваліда війни. 

         В санаторно-курортних закладах України оздоровлено 231 ветеранів 

війни та інвалідів, із них  учасники АТО-15, учасники війни -3, учасники  

бойових дій -10, інваліди війни – 17, особи з інвалідністю загального захво-

рювання  та дитинства – 143, вдови УБД-7, особи із травмами хребта та 

спинного мозку -15 та супроводжуючі особи -11.Пройшли психологічну ре-

абілітацію 9 учасників АТО. 

В 2018 році звільнено від сплати за   житлово – комунальні послуги 19 

сімей  військовослужбовців-учасників АТО.  

З міського бюджету: 

-   сім’ї  загиблого учасника АТО  виплачена матеріальна допомога   

на  поховання у сумі  50 тис. грн.  

- 7 військовослужбовцям,  учасникам АТО на лікування   виплачено 

матеріальну допомогу  на загальну суму 54,0 тис. грн.  

- з початку року  виплачено матеріальну допомогу  (члени сімей та 

учасники АТО)  115 особам на суму 39,0 тис.грн. 

До Дня  захисника України  інвалідам війни, учасникам АТО  надано 

одноразову грошову допомогу 101 особі на  суму 323,5 тис.грн. та  40 чле-

нам сімей загиблих учасників АТО на суму 110,0 тис.грн. 

61 учаснику АТО виплачено  допомогу на лікування  сумі 41,9              

(співфінансування з обласним бюджетом). 

Виплачена матеріальна допомога у сумі  65,0 тис.грн. членам сімей  

загиблих учасників АТО на лікування. 

 

Станом на 31.12.2018 року: 

- 104 путівки  на санаторно-курортне лікування отримали інваліди та  

ветерани війни в санаторії МСП, в.т.ч.  ІВВв -15; УБД -7;  інваліди загаль-

ного захворювання та інваліди з дитинства – 67 ; учасники війни – 3; особи  

на яких поширюється ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-

ного захисту”-7  ;5 путівок  на  супроводжуючих осіб.  

Укладено 91 тристоронній договір в т.ч.:   

-  61 на  оздоровлення осіб з  інвалідністю  в т.ч. 6 з супроводом на суму 

– 413110грн. (виділено 443700грн ); 

-  15 на оздоровлення осіб із захворюванням хребта та спинного мозку 

на суму- 310275грн. (виділено 310275,00грн.);  

-   15  на оздоровлення постраждалих учасників АТО на суму -

122702,04грн. (виділено 127 830,00 грн.);           

        На обліку щодо забезпечення протезно-ортопедичними виробами та 

технічними засобами реабілітації перебувають  1952  особи з інвалідністю 

та інших категорій громадян.  

- видано 204 направлення для забезпечення технічними та іншими  за-

собами реабілітації, в тому числі: 64  інвалідних  візки,  меблів – 30 шт.;  



- засобів для ходіння керованих обома руками–12 шт; допоміжних за-

собів  особистої гігієни – 29 шт; засобів для ходіння керованих однією  ру-

кою –64 шт, засобів для підйому -  2 шт., оснащення –3 шт.. 

- 441 направлення видано особам з інвалідністю та іншим особам на 

виготовлення протезно-ортопедичних  виробів; 

- Укладено 158 договорів про забезпечення осіб з інвалідністю технічними 

та іншими засобами реабілітації на суму 4237752,43 грн. Профінансовано 

коштів в сумі 4237752,43 грн., сума касових видатків складає 4237752,43 

грн.. Зареєстровано та проплачено: 60 договорів про забезпечення  коляска-

ми на суму 1751077,00 грн.; 53 договори на протезно-ортопедичне взуття  на 

суму-1375138,14 грн.; 20 договорів на ортопедичне взуття – 518074,62 грн.; 

7 договорів щодо забезпечення засобами реабілітації на суму 180764,90 

грн.; 3 договори на протезування молочної залози – 231306,00 грн.; 8 дого-

ворів щодо ремонту ТЗР на суму 164884,77 грн.; виплачено 7 особам грошо-

ву компенсацію вартості за самостійно придбані спеціальні засоби спілку-

вання  на суму 16507,00 грн.; 

Укладено 9 тристоронніх договорів щодо отримання послуг із психоло-

гічної реабілітації для учасників АТО та постраждалих учасників Револю-

ції Гідності: на суму 71658 77500 грн.;  

- 18 особових справ сформовано щодо питання влаштування  в інтер-

натні установи системи соціального захисту; 

- Підготовлено та проведено 6 засідань комісії з питань надання одно-

разової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим  

малозабезпеченим особам, розглянуто 30 пакетів документів осіб з інвалі-

дністю та малозабезпечених осіб та направлено  в Житомирський обласний  

центр  по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для виплати од-

норазової матеріальної допомоги, виплачено матеріальної допомоги  в сумі 

19031.50 грн ; 

- 225 осіб з інвалідністю різних категорій перебувають на обліку в де-

партаменті праці, соціальної та сімейної політики  облдержадміністрації по 

забезпеченню спецавтотранспортом; 

- 1 особа з інвалідністю забезпечена автомобілем по лінії гуманітарної 

допомоги; 

- 1 особа з інвалідністю забезпечена автомобілем бувшим у викорис-

танні на пільгових умовах; 

- 17 особам з інвалідністю  видано направлення на проходження медич-

ної комісії по визначенню показників для забезпечення спецавтотранспор-

том; 

- 3 пакети документів направлено в  департамент праці, соціальної та 

сімейної політики  щодо питання заміни автомобіля 

- 2 автомобілі переоформлено у власність особи з інвалідністю після 10-

річного терміну експлуатації; 

-  3  автомобілі  переоформлено у власність спадкоємців  після смерті 

особи з інвалідністю;  

- 40 осіб з інвалідністю отримали  компенсацію на бензин, ремонт та 

технічне обслуговування автомобіля (11984 грн);   



-  173 особа з інвалідністю отримує  компенсацію на транспортне об-

слуговування (66150 грн.);            

-8 особам з  інвалідністю видано направлення на проходження медичної 

комісії по визначенню показників для забезпечення  кріслом колісним з 

електроприводом; 

- 5 особам з  інвалідністю видано направлення на проходження медичної 

комісії по визначенню показників для забезпечення   електроскутером; 

- 122 направлення видано  дітям з інвалідністю  для отримання реабілі-

таційних  послуг у  Бердичівському центрі соціальної реабілітації дітей  з 

інвалідів; 

- 5  направленнь видано дітям з інвалідністю для надання реабілітацій-

них послуг у Вінницькому  реабілітаційному центрі «Промінь»; 

- 3  пакети  документів осіб з інвалідністю  направлено в департамент 

праці, соціальної та сімейної політики  щодо вирішення питання навчання   

водінню автомобілем; 

- 1 особа з інвалідністю отримала водійські права;    

- 3 особи з інвалідністю  направлено на навчання до Житомирського 

вищого професійного училища для осіб з інвалідністю; 

- 1 особу з інвалідністю  направлено на навчання до Центру комплекс-

ної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля» , м. Вінниця; 

-   12 особам видано посвідчення учасника війни( в т.ч. 12 - АТО); 

- 78 особам видано  посвідчення  інваліда  війни ( в т.ч.46 -  уч.АТО); 

- 33  особам видано посвідчення члена сім’ї загиблого; 

- 69  інвалідам війни видані вкладки до посвідчення ;  

- 25 інвалідам війни видані листи талонів на право одержання квитків 

на проїзд безкоштовно;  

-  15 інвалідам війни видані листи талонів на право одержання  квитків 

на проїзд зі знижкою 50% ;   

 - 27 особам оформлено документи  для  виплати  компенсації витрат на 

поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю війни на суму  

35324,00 грн.; 

-   підготовлено та проведено 5 засідань координаційної ради з питань 

опіки та піклування над недієздатними або обмежено-дієздатними повно-

літніми особами, на яких розглянуто 34 звернення щодо  призначення опі-

кунів та піклувальників, про здійснення контролю за діяльністю опікунів, 

щодо захисту прав та інтересів підопічних, які перебувають в інтернатних 

установах  та  про  виконання обов’язків опікунів та піклувальників, влаш-

тування в інтернатні установи для соціального захисту; 

    З початку  2018 року було прийнято 127 заяв щодо встановлення статусу, а 

саме: 

-   особи з інвалідністю внаслідок війни – 98; 

-   членам сім’ї  померлого (загиблого) ветерана війни – 17.   

-  учасник війни – 12. 

      Станом на 31.12.2018 року чисельність пільговиків, облікованих у Єди-

ному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги 

становить 22414 осіб:                                   



- учасників бойових дій – 2028 осіб, в тому числі учасників бойових дій 

АТО – 1397 осіб; 

- учасників війни - 488 осіб; 

- член сім`ї загиблого (померлого) ветерана війни – 570 осіб; 

- інваліди війни І,ІІ,ІІІ груп – 435 осіб; 

- діти війни – 4431 особа; 

     -    ветеранів праці – 2003 особи; 

- ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ та 

вдови –   1256 осіб;    

- особи (ЧАЕС) – 1154особи; 

- багатодітні сім’ї та діти з багатодітних сімей – 1221 особа; 

- пенсіонери за віком – 13966 осіб. 

Профінансовано за звітний період пільговикам міста за рахунок субве-

нції з державного бюджету на суму 36864,7 тис. грн., зокрема на: 

- утримання будинків та прибудинкової території – 25330 особам на 

суму 3236,4 тис.грн.; 

- користування холодною водою та водовідведенням – 4325 особам  на 

суму 2897,7 тис.грн.; 

- користування природним газом – 48036 особам на суму 17745,5 

тис.грн.; 

- користування електропостачанням – 48036 особам на суму  3154,7 

тис.грн.; 

- користування опаленням -  17398 особам на суму 9193,9 тис.грн.; 

- вивіз сміття – 19566 особам на суму 636,2 тис.грн. 

Профінансовано з державного бюджету  за придбання твердого та рід-

кого пічного палива і скрапленого газу 6 пільговикам на суму 9,7 тис.грн. 

Профінансовано грошову компенсацію  на придбання житла 16  особам 

з  інвалідністю  учасникам АТО на суму 12366,5 тис.грн. 

Профінансовано за рахунок місцевого бюджету компенсаційні виплати 

на пільгове перевезення автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян у сумі 3368,5 тис.грн. та залізничним транспортом у сумі 698,7 

тис.грн., за послуги зв’язку – 516,2 тис.грн. 

З місцевого бюджету на відшкодування пільг на житлово-комунальні 

послуги інвалідам по зору та почесним громадянам міста нараховано та 

профінансовано – 698,7 тис.грн. 

Відшкодовано кошти за одноразовий проїзд 21 особі, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 5,3 тис.грн. 

З міського бюджету протягом  2018 року виплачено матеріальну        

допомогу; 

- на лікування 6  учасникам АТО  на  суму 54,0 тис. грн.;  

- 232 особам на суму 443,1 тис.грн. членам сімей та учасникам АТО;  . 

- на лікування 61 учасника АТО  в сумі 41,9 тис.грн. (співфінансуван-

ня). 

-  одноразову адресну грошову допомогу 101 громадянину міста на суму 

1127,5 тис. грн.;  



- 18 внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території 

та районів проведення АТО як таким, що потрапили у важкі життєві об-

ставини на суму 6,0 тис. грн. 

-у зв’язку із тяжким матеріальним станом (стихійне лихо) 29 особам  на 

суму 43,5 тис.грн. 

Протягом звітного періоду виплачено компенсацій та доплат громадя-

нам, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС на суму 2,2 млн.грн. 

Щомісячно в різних районах міста  працює виїзний  «Мобільний соці-

альний офіс», що дає можливість мешканцям міста  подати заяву для офор-

млення державних соціальних допомог та отримати консультацію із соціа-

льних питань, з початку року прийнято 144 особи та надано 226 консульта-

цій із соціальних питань. 

У Бердичівському міському територіальному центрі соціального об-

слуговування станом на 31.12.2018 року отримують соціальні послуги 897 

одиноких непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю. На утримання 

територіального центру з міського бюджету у  2018 році виділено 4,4 млн. 

грн. 

В місті функціонує центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, в 

якому упродовж  2018 року пройшли реабілітацію 104 дитини. 

На підтримку громадських організацій з міського бюджету профінан-

совано 832,8 тис.грн.  

       Протягом 2018 року управлінням праці та соціального захисту населен-

ня проведені видатки згідно з  фактичним отриманням  фінансування на за-

гальну суму   404,7 млн. грн.  

  

 

 

Начальник управління                         Н.П.Омельянчук 
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