6.6. Соціальний захист населеня
Програмою економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2014 рік
зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від 25.06.2014 № 39/VI-148, в даному
розділі заплановано 17 заходів. Протягом 2014 року виконувалось 14 заходів.
1. Станом на 01.01.2015 в управлінні праці та соціального захисту населення
Краматорської міської ради на обліку перебуває 24324 особи, яким за рахунок субвенцій з
державного бюджету в місцевий бюджет призначено різні види державної допомоги згідно з
чинним законодавством. Загальні видатки за звітній період на фінансування виплати
соціальної допомоги склали 171435,0 тис.грн.
У звітному періоді державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми одержали
19369 сім’ї, видатки склали 122543,3 тис.грн. Виплати державної допомоги отримують 1889
інвалідів з дитинства, видатки за звітній період становлять 22251,0 тис.грн.
Управління, відповідно до покладених функцій, своєчасно призначає та виплачує всі
види державної соціальної допомоги.
2. На опалювальний період 2014-2015 років за призначенням субсидій звернулось

17779 сімей. На обліку перебуває 17982 одержувачів субсидій. Протягом року проведено
83770 перерахунків субсидій за фактично спожиті комунальні послуги. З початку року
комунальним підприємствам перераховано 26050,0 тис.грн. за надані комунальні послуги.
3. За звітній період управління проводило розрахунки з підприємствами за надання
пільг на житлово-комунальні послуги та придбання населенням твердого палива та
скрапленого газу, компенсацій населенню за пільговий проїзд окремим категоріям громадян
та інших пільг. В єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків міста включено
інформацію про 62340 осіб, які мають відповідні пільги. За звітній період відшкодовано
підприємствам за надання пільг 51411,9 тис.грн.
4. Станом на 01.01.2015 на обліку перебувають 158 осіб, яким встановлено І та
ІІ групу по зору та сімей, де проживають діти–інваліди по зору. Опікуючись поліпшенням
матеріального стану осіб, яким встановлено інвалідність по зору, міськрада щорічно приймає
зобов’язання про відшкодування видатків за користування телефоном зазначеним категоріям
інвалідів. Загальні обсяги фінансування становлять 74,6 тис.грн.
За рахунок коштів обласного бюджету надаються пільги на житлово-комунальні
послуги інвалідам по зору І та ІІ групи та фінансування видатків «Укртелекому» щодо
встановлення квартирних телефонів інвалідам, видатки на ці цілі склали 75,2 тис. грн.
5. Управління здійснює виплату допомоги на поховання незастрахованих осіб згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого
або особі, яка зобов'язалася поховати померлого». За 2014 рік за допомогою звернулися 258
осіб, видатки місцевого бюджету на виплату склали 310,5 тис.грн.
Міською радою надано матеріальну допомогу 184 громадянам міста, що опинились у
скрутному становищі, сума видатків міського бюджету на цю мету складає 86,6 тис.грн.
6. Продовжено роботу по виконанню постанови Кабінету Міністрів України щодо
надання безоплатних ритуальних послуг на поховання учасників бойових дій. Проведено
безоплатне поховання 96 учасників бойових дій і інвалідів війни, видатки обласного
бюджету склали 125,7 тис.грн.
7. Станом на 01.01.2015 року на обліку перебуває 1072 особи, яким призначено
компенсацію за надання соціальних послуг. Видатки місцевого бюджету на вказану мету
склали 1230,6 тис.грн.

8. Рішенням міської ради від 26.02.2014 № 36/VІ-24 встановлено муніципальну
стипендію на 2014 рік для осіб, яким виповнилось 100 років. За звітній період видатки
міського бюджету склали 12,6 тис.грн.
9. Міською радою прийнято рішення від 26.02.2014 № 36/VІ-25 про встановлення
муніципальної стипендії учням-студентам, які навчаються в учбових закладах міста та
перебувають на неповному державному забезпеченні. Видатки міського бюджету склали
35,9 тис.грн.
Згідно з рішенням обласної ради від 28.01.2014 № 6/27-685 встановлено стипендію
дітям-сиротам, які перебувають на повному державному забезпеченні в учбових закладах
міста. За 2014 рік виплати отримували 233 студентам, видатки обласного бюджету склали
246,3 тис.грн.
10. Протягом звітного періоду за рахунок міського бюджету здійснювалось
перевезення дітей-інвалідів з порушеннями мови та слуху до спеціалізованих закладів освіти
міст Донецька та Макіївки. Видатки склали 115,2 тис.грн. У зв’язку з проведенням
антитерористичної операції на території Донецької області у IV кварталі 2014 року
перевезення дітей-інвалідів не здійснювалось.
11. Управлінням організовано комплексне виїзне обслуговування населення
мобільним соціальним офісом з питань призначення державної допомоги сім’ям з дітьми,
інвалідам, житлових субсидій та пільг. Протягом року здійснено 25 виїзних прийомів,
прийнято 209 осіб, яким надано консультації, по 41 зверненням здійснено призначення
державної допомоги та субсидії. Фінансування з місцевого бюджету на покриття витрат по
роботі мобільного соціального офісу за 2014 рік склало 20,5 тис.грн.
12. Протягом листопада-грудня 2014 року проводились будівельні роботи по об’єкту
«Будівництво двоповерхової прибудови до адміністративної будівлі вул. Лазо, 23» для
збільшення загальної площі управління та створення зручних умов для відвідувачів. Видатки
місцевого бюджету на цю мету склали 55,8 тис.грн.
15. В тісному контакті управління співпрацює з громадськими організаціями ветеранів
та інвалідів. Громадські організації своєчасно отримують інформаційні матеріали щодо пільг
та інших питань законодавства України. На фінансову підтримку статутної діяльності
міських громадських організацій ветеранів та інвалідів протягом кварталу з міського
бюджету профінансовано 85,0 тис. грн.
17. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Краматорської міської ради на 01.01.2015 року обслуговує 1250 осіб, з яких 220 ветерани
Великої Вітчизняної війни, у т.ч. інвалідів війни – 8 осіб. Підопічним надаються соціальнопобутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні,
інформаційні послуги. У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги надано допомогу підопічним на суму 8,9 тис.грн.
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підвищення
життєвого рівня сімей
з дітьми, підтримка
малозабезпечених
сімей, дітей з
неповних сімей,
інвалідів з дитинства і
дітей-інвалідів
забезпечення
підтримки населення
щодо сплати
житлово-комунальних
послуг

3.
Забезпечення
-«надання пільг (на
ЖКП та придбання
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палива та скр.газу,
компенсацій
населенню
на
пільговий
проїзд
окремим категоріям
громадян та інших)
4. Надання пільг:
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та 2 групи на послуги року
Укртелекому
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абонплати);
на
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послуги за рішенням
облради;
встановлення
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5.
Забезпечення
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51411,9

управління
праці
та
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46882,5/
51411,9

забезпечення
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законодавства щодо
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-«-
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матеріальна
підтримка
незаможних громадян

рішенням міськради

6.
Забезпечення
надання безоплатного
поховання інвалідів
війни,
учасників
бойових дій
7.
Забезпечення
надання компенсації
фізичним особам, які
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соціальні
послуги

-«-

-«-

144,9/
125,7

-«-

-«-

1339,3/
1230,6

1339,3/
1230,6

управління
праці
та
соціального
захисту
населення

24,8/
12,6

24,8/
12,6

8.
Організація постійно
виплати
протягом
муніципальної
року
стипендії
особам,
яким
виповнилось
100 років

144,9/
125,7

соціальна підтримка
та
вшанування
ветеранів війни

більш
повне
задоволення
соціальних
потреб
осіб похилого віку,
інвалідів,
малозабезпечених
сімей
соціальна підтримка
осіб похилого віку

9.
Організація
надання
муніципальної
стипендії
дітямсиротам:
міської
(для
студентів
денної
форми навчання на
неповному
державному
забезпеченні);
обласної
(для
студентів
денної
форми навчання на
повному державному
забезпеченні)
10.
Забезпечення
перевезення
дітейінвалідів у період
навчального року до
спеціалізованих шкілінтернатів, дитсадків
м. Макіївка та м.
Донецьк
11.
Забезпечення
постійної
роботи
мобільного
соціального
офісу,
проведення
роз’яснювальної
роботи, в т.ч. для
маломобільних
верств населення

-«-

управління
праці
та
соціального
захисту
населення,
учбові заклади
І-ІV
рівней
акредитації

346,0/
282,2

поліпшення
соціального
дітей-сиріт

захисту

40,0/
35,9

306,0/
246,3

протягом
навчальн
ого року

управління
праці
та
соціального
захисту
населення

126,0/
115,2

126,0/
115,2

забезпечення
навчального процесу
дітей-інвалідів
та
матеріальна
підтримка
дітейінвалідів

постійно
протягом
року

-«-

24,5/
20,5

24,5/
20,5

створення
зручних
умов населенню при
обслуговуванні

12.
Удосконалення протягом
роботи
єдиної року
приймальні шляхом
добудови, збільшення
загальної
площі
приймальні
для
створення
зручних
умов для відвідувачів
13. Переобладнання
-«туалету
існуючої
адміністративної
будівлі вул. Лазо, 23
14.
Будівництво
-«пандусу на вході у
приміщення
по
вул.Маяковського,
24.
Закупівля
інформаційних
стендів, у т.ч. з
комплексною
інформацією
для
людей з обмеженим
зором

управління
праці
та
соціального
захисту
населення

667,7/
55,8

667,7/
55,8

поліпшення
умов
обслуговування
населення

-«-

94,6/-

94,6/-

захід не виконувався

управління
праці
та
соціального
захисту
населення,
управління
житловокомунального
господарства

50,0/-

50,0/-

-«-

15.
Надання
інформаційноконсульта-ційної,
матеріальної
підтримки
громадським
організаціям
інвалідів, ветеранів
війни
та
праці,
реабілітованим,
жертв
нацистських
переслідувань,
ліквідаторів аварії на
ЧАЕС
16.
Забезпечення
оплачуваних
громадських
робіт
для
організації
прийому населення за
єдиною заявою та
спрощеним порядком
призначення субсидії
17.
Надання
соціальних
та
реабілітаційних
послуг,
допомоги
безпритульним
особам та звільненим
з місць позбавлення
волі
Всього: 17 заходів

постійно
протягом
року

управління
праці
та
соціального
захисту
населення

100,0/
85,0

100,0/
85,0

підтримка
діяльності
громадських
організацій

вересень
- грудень

управління
праці
та
соціального
захисту
населення,
Краматорський
міський центр
зайнятості
територіальни
й центр,
центр
реабілітації
дітей-інвалідів,
центр обліку
бездомних осіб

50,0/-

50,0/-

захід
виконувався

8,9/
8,9

8,9/
8,9

постійно
протягом
року

278182,7/
251380,3

274694,1/
248896,9

556,0/
447,2

2932,6/
2036,2

-

не

соціально-побутова
допомога
самотнім
непрацездатним
громадянам,
поліпшення
стану
здоров'я
дітейінвалідів , ведення
обліку
бездомних
громадян

