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Соціальний захист населення
за 2017 рік
Протягом 2017 року державні види допомоги отримали 4322
родини з дітьми,587 малозабезпечених сімей, 1191 інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів на загальну суму 104 мільйони 700 тисяч гривень, що на 8 мільйонів 400 тисяч гривень., або на 9 % більше ніж за аналогічний період минулого року.
Cтаном на 31 грудня 2017 року:
- субсидію для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг отримують 20243 домогосподарства на загальну суму 229 мільйонів 380 тисяч гривень;
- субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу
призначено 15 домогосподарствам на загальну суму 54 тисячі 700
гривень;
Протягом 2017 року житлову субсидію отримувало кожне
друге домогосподарство міста.
Середній розмір субсидії становив 1 тисячу 39 гривень.
Виплата всіх видів державних допомог проводиться відповідно до діючого законодавства в повному обсязі в установлені терміни, заборгованості з виплати немає.
Протягом звітного періоду проведено 19 засідань комісії з
питань надання соціальної допомоги на яких розглянуто 1612 заяв,
із них щодо надання субсидії, як виняток – 1505, державної соціальної допомоги – 44, надання пільги за фактичним місцем проживання 63.
В місті проводиться робота щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.
Станом на 01.01.2018 в Єдиній базі даних вимушених переселенців обліковано 454 особи, в т.ч 87 дітей.
Протягом 2017 року щомісячна адресна допомога, призначена
195 сім’ям (300 особам), які мають право на її призначення. З початку року виплата адресної допомоги зазначеній категорії грома-

дян проведена на суму 2 мільйони 500 тисяч гривень. Проведено
20 засідань комісії по призначенню (відновленню) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
Поряд із загальнодержавними програмами реалізувалася низка міських соціальних програм, спрямованих на соціальний захист
учасників АТО. Тривають заходи щодо соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції, їх оздоровлення
та забезпечення технічними засобами реабілітації.
Станом на 31.12.2017 року відповідно до плану заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО професійне навчання пройшли 6 учасників АТО на загальну суму 45 тисяч гривень.
Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 22 учасники
АТО, 1 – пройшов реабілітацію на загальну суму 129 тис.448
грн. Станом на 31.12.2017 року за медичною допомогою до Бердичівської ЦМЛ звернулися 49 осіб які брали участь в антитерористичній операції (учасники АТО) із них 47 отримали амбулаторне
лікування та 15 особам проведене зубне протезування.
У санаторно-курортних закладах України оздоровлено 215
ветеранів війни та осіб з інвалідністю. Виплату грошової компенсації за невикористане право на санаторно-курортне оздоровлення
проведено 45 інвалідам війни та особам з інвалідністю загального
захворювання на загальну суму 16 тисяч 400 гривень.
Проведено виплату грошової компенсації на бензин, ремонт
та технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування 215 особам з інвалідністю різних груп та категорій на
загальну суму 75 тисяч 100 гривень.
Протягом 2017 року 40 особам встановлено статус інваліда
війни.
Проведено 3 засідання координаційної ради з питань опіки
та піклування над недієздатними та обмежено дієздатними повнолітніми особами на яких розглянуто 17 звернень з питань щодо
призначення опікуна, дозвіл на влаштування недієздатних осіб в
інтернатні установи та заслухано звіти про виконання опікунських обов’язків.
В місті функціонує центр соціальної реабілітації дітейінвалідів, в якому упродовж 2017 року пройшли реабілітацію 56
дітей.
Станом на 31.12.2017 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків обліковано 22875 осіб, які мають
право на пільги.

Протягом 2017 року з міського бюджету відшкодовано коштів:
- за пільговий проїзд автомобільним транспортом на суму 2
мільйони 83 тисячі гривень;
- за пільговий проїзд залізничним транспортом – 534 тисячі
гривень;
- за капітальний ремонт інвалідам війни – 16 тисяч 300 гривень;
- за надані послуги зв’язку – 568 тисяч 500 гривень;
- за надані ЖКП інвалідам по зору та почесним громадянам
міста – 453 тисячі 100 гривень.
Протягом 2017 року звільнено від сплати за житлово – комунальні послуги 11 сімей військовослужбовців-учасників АТО.
Протягом 2017 року з державного бюджету було виплачено
1 мільйон 160 тисяч гривень соціальної стипендії студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році було відшкодовано по пільгам за житлово –
комунальні послуги 17 мільйонів 500 тисяч гривень.
Виплачено одноразову грошову допомогу Паламарчук Т.А. у
зв’язку із загибеллю сина Якимчука В.С. під час участі в АТО у
розмірі 609 тисяч гривень.
З міського бюджету протягом 2017 року виплачено:
➢ одноразову адресну грошову допомогу 788 громадянам міста
на суму 263 тисячі 200 гривень;
➢ матеріальну допомогу 18 пораненим військовослужбовцям
учасникам АТО на суму 114 тисяч гривень. та 1 пораненому
волонтеру - 25 тисяч гривень;
➢ матеріальну допомогу 161 особі, які брали участь у АТО та
членам сімей учасників АТО на суму 68 тисяч 900 гривень;
➢ допомогу на лікування дітей 2 учасникам АТО у сумі 5 тисяч
гривень;
➢ допомога на лікування учасників АТО 73 особам у сумі 63
тисячі 500 гривень (співфінансування з обласним бюджетом);
➢ матеріальну допомогу 25 внутрішньо переміщеним особам з
тимчасово окупованої території та районів проведення АТО
як таким, що потрапили у важкі життєві обставини на суму 7
тисяч 500 гривень;

➢ матеріальну допомогу до Дня Захисника Вітчизни 102 особам
на суму 302 тисячі 500 гривень;
➢ матеріальну допомогу постраждалим внаслідок надзвичайної
ситуації (стихійне лихо) 2180 сім’ям на суму 1 мільйон 736
тисяч 500 гривень та з обласного бюджету 822 сім’ям на суму 2 мільйони 500 тисяч гривень.
Перераховані кошти на придбання житла 6 особам з інвалідністю (учасникам АТО) та сім’ї загиблого учасника АТО на загальну суму 4 мільйони 302 тисячі 226 гривень.
22 червня 2017 року відбувся розіграш 23 земельних ділянок
серед родин загиблих та поранених учасників АТО. 23 земельні
ділянки передані безоплатно у власність учасникам АТО для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд.
У Бердичівському міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) перебувають на
обслуговуванні 1449 осіб. На утримання територіального центру з
міського бюджету протягом 2017 року виділено 3 мільйони 800
тисяч гривень.
Протягом звітного періоду виплачено компенсацій та доплат
громадянам, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС на суму 2 мільйони 212 тисяч 500 гривень. Надано санаторно-курортне лікування 29 громадянам на суму 152 тисячі гривень.
Протягом 2017 року проведено 12 засідань комісії з питань
прийому,оформлення документів, посвідчень громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та одне засідання
конкурсної комісії з
визначення аптечних та стоматологічних установ міста, що будуть надавати відповідні пільги та послуги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської категорії.
З початку 2017 року було проведено 12 виїзних прийомів
«мобільним соціальним офісом», на яких прийнято 291 особу.
Всім було надано роз’яснення та консультації з різноманітних питань соціального захисту та правової допомоги. Одночасно, під
час здійснення виїзних прийомів, приймаються заяви на призначення субсидій та державних соціальних допомог.
В 2018 році на управління праці та соціального захисту населення захисту покладені додатково нові повноваження, а саме:
- Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії (ведення обліку, за-
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-

-

-

-

-

ключення трьохсторонніх договорів, оплата санаторнокурортного лікування);
Виплата компенсації замість санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Відшкодування вартості безоплатного (пільгового) медичного обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також
членів їх сімей;
Укладання тристоронніх договорів на забезпечення протезно – ортопедичними виробами, та виплата грошової
компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, проходження психологічної реабілітації
учасників АТО, забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю, учасників АТО;
Проведення інспектування з питань праці інспекторами
праці, легалізація заробітної праці;
Порівняння даних з Державною фіскальною службою
отримувачів усіх видів державних допомог та перевірка
внутрішньо переміщених осіб, які мають І групу інвалідності;
Проінформувати населення про зміни до порядку призначення та перерахунку житлових субсидій, які мають бути
внесені до Постанови КМУ №848 , які мають вступити в
дію з 01 травня 2018 року.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведені
видатки згідно фактично отриманого фінансування на загальну
суму 360 млн.637 тис.81 грн.
Начальник управління
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