
 

         Проєкт 
 

 
 
                                                                                                                                                              

 
від                             №                            

м. Краматорськ      

 

Про внесення змін до Програми 

економічного і соціального розвитку 

Краматорської територіальної 

громади на 2022 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 

22.12.2021 № 22/VIII-1162 (зі 

змінами) 
 
У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах та розділах  

Програми економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 

2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 № 22/VIII-1162 (зі змінами), 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
 міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 
 
Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської 

територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 № 

22/VIII-1162 (зі змінами) (далі - Програма), а саме: 
 
1) у розділі 3. «Заходи економічного і соціального розвитку у 2022 році» (додаток 1): 
 
- доповнити: 
 
підрозділ 3.14. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» пунктом 12; 
 
-  викласти в новій редакції: 
 
рядок «Всього по захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій»;   
підрозділ 3.16. «Соціальний захист населення»; 

  підрозділ 3.23. «Заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО на території області. 

Підтримка внутрішньо переміщених осіб»; 
 
2) у розділі 4. «Організаційне забезпечення виконання заходів Програми» (додаток 2): 
 
- доповнити пунктом 21; 
- викласти в новій редакції рядок «Всього по організаційному забезпеченню виконання 

заходів Програми»; 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
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3) у розділі 5. «Джерела та обсяги фінансування Програми у 2022 році» (додаток 3) в 

підрозділі 5.1. «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти в новій редакції рядки 

«Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій», «Соціальний захист населення», 

«Заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб», «Організаційне забезпечення виконання заходів Програми» та «Всього». 
 

 
 
 
Міський голова                                                                               Олександр ГОНЧАРЕНКО
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
                           № 
 

3. Заходи економічного і соціального розвитку у 2022 році 
                    

№ і 

назва 

завдання 

Стратегі

ї 

розвитку 

Донецьк

ої 
області 

на 

період 

до 2027 

року  

№ 
з/п 

Зміст заходу 

Тер

мін 
вико

-
нан- 
ня  

Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний  
результат 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

Держав- 
ного 

бюджету 

місцевого 

бюджету 

підпри- 
ємств 

інших  
джерел 

найменуван

ня 

показника 

значен-
ня 

показни

ка 

облас- 
ного 

бюдже

ту 

бюджет

у 
міста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.14. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

 12. 

Придбання дихальних 

апаратів на 

стисненому повітрі 

для використання 

особовим складом 

підрозділів під час 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

2022 

12 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Донецькій 

обл. 

150,0   150,0   

Придбання 

дихальних 

апаратів, 

штук 

4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всього по захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій: 12 заходів 
        

3.16. Соціальний захист населення 

3.2.3.  
Поліпшен

ня  
житлових  

умов  

населення 

1 
Забезпечення 

своєчасної виплати 

державної допомоги 
2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

359860,7 359860,7         

кількість 
одержувачів 
державної 
допомоги, 
тис.осіб 

13,4  

2 

Забезпечення  пільг і 

житлових субсидій 

громадянам на 

оплату житлово-
комунальних послуг, 

придбання твердого 

та рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу   

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

340962,7 340962,7         

кількість 
одержувачів 

субсидій, 
тис.осіб 

29,5  

Інші 
завдання. 
Покращен

ня якості 

життя 
пільгової 
категорії 

населення 

3 
Забезпечення 

надання пільг, в т.ч. 
2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

80416,7     80416,7     
кількість 

отримувачів 

пільг, тис.осіб  
48,5  

 3.1 
окремими категоріям 

громадян з послуг зв'язку; 2022   324,0     324,0     

 3.2 
компенсація населенню за 

пільговий проїзд окремим 

категоріям громадян; 
2022   80000,0     80000,0     

 3.3 

відщкодування коштів по 

наданню санаторно-
курортного оздоровлення 

пільгової категорії 

2022   87,7     87,7     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
громадян 

 3.4 

відшкодування  вартості 

проїзду громадянам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

2022   5,0     5,0     

 4 

Забезпечення 

виплати разової 

грошової допомоги 

ветеранам війни та 

жертвам 

нацистських 

переслідувань. 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

9500,0 9500,0         

кількість 
одержувачів 
допомоги, 

осіб 

6900                 

 5 

Надання пільг 

особам з 

інвалідністю по зору 

1 та 2 групи на 

послуги 

Укртелекому 

(звільнення від 

абонплати); 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

82,8     82,8     

кількість 
отримувачів 

пільг,  
осіб 

80  

 6 
 Організація 

надання: 
2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

7396,2 6453,9 775,8 166,5     виплата 

стипендій, осіб  

 6.1 

щомісячної 

муніципальної 

(міської) стипендії 

учням професійно-
технічних навчальних 

закладів і студентам 

2022   166,5     166,5     кількість осіб 97 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
вищих навчальних 

закладів I-IV рівнів 

акредитації з числа 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, а також 

осіб із їх числа 

 6.2 

соціальної стипендії 

студентам (курсантам) 

вищих навчальних 

закладів (згідно 

Постанови КМУ від 

28.12.2016 №1045) 

2022   6453,9 6453,9     
кількість  

осіб 
273 

 6.3 

щомісячної допомоги 

учням закладів 

професійної 

(професійно-
технічної) освіти, 

студентам (курсантам) 

закладів фахової 

перед вищої освіти, 

закладів вищої освіти 

з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

перебувають на 

повному державному 

забезпеченні 

2022  775,8  775,8    
кількість  

осіб 
253 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 7 

Забезпечення 

санаторно-
курортного 

лікування осіб 

пільгової категорії: 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

1548,0 1548,0          

кількість 
осіб 

пільгової 
категорії 

111 

 7.1 

осіб, потерпілих 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

2022   258,0 258,0         

кількість 
осіб 

пільгової 
категорії 

25  

 7.2 осіб з інвалідністю 2022   1290,0 1290,0         

кількість 
осіб 

пільгової 
категорії 

86  

 8 

Забезпечення 

санаторно-
курортного 

лікування ветеранів 

війни та осіб з 

інвалідністю у 

санаторіях 

підпорядкованих 

Міністерству 

соціальної політики 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

544,7 544,7         кількість осіб 61 

 9 

Забезпечення 

виплати грошової 

компенсації замість 

невикористаного 

санаторно-
курортного 

лікування  

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

42,2 42,2          

 кількість 
отримувачів 

грошової 
компенсації, 

осіб 

71  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 9.1 
особи з інвалідністю 

(постанова №150 від 

07.02.2007) 
2022   8,8 8,8         

кількість 
отримувачів 

грошової 
компенсації, 

осіб  

18  

 9.2 
ветерани війни 

(постанова №785 від 

17.06.2004) 
2022   9,3 9,3         

кількість 
отримувачів 

грошової 
компенсації, 

осіб 

14  

 9.3 

особи, потерпілі 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 
(постанова №854 від 

23.11.2016) 

2022   24,1 24,1         

кількість 
отримувачів 

грошової 
компенсації, 

осіб 

39  

3.2.1. 
Підвищен

ня 
якості та 

доступнос

ті 

адміністра

тивних та 

соціальни

х 
послуг 

10 

Забезпечення 

постійної роботи 

мобільного 

соціального офісу, 

проведення 

роз’яснювальної 

роботи, в т.ч. для 

маломобільних 

верств населення 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

40,1     40,1     

кількість 
осіб, яким 

надано 
консультації 

570  

 11 

Забезпечення 

надання компенсації 

фізичним особам, які 

надають соціальні 

послуги 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

5180,5     5180,5     

кількість 
отримувачів 
компенсації 
за надання 
соціальних 
послуг, осіб 

313  

 12 
Забезпечення 

організації надання: 
2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

3092,2   3092,2         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
населення 

 12.1 

допомоги на 

поховання деяких 

категорій осіб згідно 

ПКМУ від 31.01.2007 

№99; 

2022    844,6     844,6     

кількість 
отримувачів 
допомоги на 
поховання, 

осіб 

253  

 12.2 

матеріальної 

допомоги мешканцям 

Краматорської 

територіальної 

громади за рішенням 

міської ради 

2022   1238,6   1238,6   

кількість 
отримувачів 
допомоги, 

осіб 

1000 

 12.3 

матеріальної 

допомоги сім’ям, у 

яких виховуються 

діти з інвалідністю та 

діти з  онкологічними 

захворюваннями 

2022    716,0     716,0     

кількість 
отримувачів 
матеріальної 

допомоги, 
осіб 

282  

 12.4 

матеріальної 

допомоги особам у 

віці від 18 до 25 років, 

які хворіють на 

злоякісне 

новоутворення 

2022   215,0     215,0     

кількість 
отримувачів 
матеріальної 

допомоги, 
осіб 

19  

 12.5 

матеріальної 
допомоги онкохворим 
громадянам з числа 

ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС, які 

зареєстровані в 

2022    78,0     78,0     

кількість 
отримувачів 
матеріальної 

допомоги, осіб 

12  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
м.Краматорську 

Завдання 

2.2.3. 
Посиленн

я 

профілакт

ичних 

заходів з 

упередже

ння 

захворюва

ності 

населення 

13 

Оздоровлення дітей, 

які потребують 

особливої соціальної 

уваги та підтримки, 

та дітей, які 

виховуються в сім'ях 

з дітьми 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

2500,0     2500,0     кількість дітей,  
осіб 215  

 14 

Організація виплати 

муніципальної 

стипендії особам, 

яким виповнилось 

100 років 

2022 

Управління 

праці та 
соціального 

захисту 

населення 

389,96   389,96   

кількість  
осіб, яким  

виповнилось  
100 років 

13 

 15 

Забезпечення 

оплачуваних 

громадських робіт 

для організації 

прийому населення 

за єдиною заявою та 

спрощеним 

порядком 

призначення субсидії 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

215,0     107,5   107,5 кількість 
осіб 25  

 Інші 
завдання. 

Підтримка 
громадськ

16 
Надання 

нформаційно-
консультаційної, 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

1145,19     1145,19     

кількість 
громадських 
організацій, 

що 

6  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
их 

організаці

й 
 

матеріальної 

підтримки 

громадським 

організаціям осіб з 

інвалідністю, 

ветеранів війни та 

праці, ветеранів 

Афганістану, 
ліквідаторів 

наслідків аварії на 

ЧАЕС 

населення отримали 
підтримку, 

од. 

Інші 

завдання. 

Підтримка 

незахище

них 

верств 

населення 

17 

Надання одноразової 

матеріальної 

допомоги ветеранам 

Другої світової війни 

1939 - 1945 років 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

68,3     68,3     кількість 

ветеранів, осіб 136  

  18 

Надання  

одноразової 

матеріальної 

допомоги цивільним 

особам, які 

постраждали 

внаслідок воєнних 

дій на території 

проведення 

АТО/ООС та членам 

родин осіб, які 

загинули внаслідок 

збройного конфлікту 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

100,0     100,0      кількість осіб 20  

  19 
Надання соціальних 

послуг громадянам 
2022 

Територіальний 

центр 

соціального 
25,0     25,0     

кількість 
отримувачів 
соціальних 

1400  



12 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
похилого віку та 

особам з 

інвалідністю, які 

знаходяться в 

складних життєвих 

обставинах у зв'язку 

з похилим віком або 

за станом здоров’я, 

потребують 

сторонньої допомоги 

за місцем 

проживання, та не 

мають рідних, які 

повинні забезпечити 

їм догляд та 

допомогу. 

обслуговування 

(надання 

соціальних 

послуг) 

послуг, осіб 

  20 

Надання соціальних 

та реабілітаційних 

послуг, допомоги 
безпритульним 

особам та 

звільненим з місць 

позбавлення волі.  

2022 Центр обліку 

бездомних осіб 15,00     15,00     

кількість 
отримувачів 
соціальних 

та 
реабілітацій 
них послуг, 

осіб 

100  

 20.1 

організація пунктів 

обігріву, прийому та 

видачі гуманітарної 

допомоги, банків 

одягу, продуктів 

харчування, 

медикаментів 

2022 Центр обліку 

бездомних осіб 5,0   5,0   
кількість 

отримувачів, 
осіб 

100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 20.2 

оплата вартості 

адміністративних 

послуг за оформлення 

(у т. ч. замість 

втрачених або 

викрадених) та обмін 

документів, що 

підтверджують 

громадянство 

України, посвідчують 

особу чи її 

спеціальний статус 

бездомними особами 

та особами, 

звільненими з місць 

позбавлення волі 

2022 Центр обліку 

бездомних осіб 10,0   10,0   
кількість 

отримувачів 
паспортів, осіб 

16 

  21 

Усунення недоліків 

Правил пожежної 

безпеки в Україні 

виявлених 

територіальними 

органами ДСНС під 

час перевірок 

протягом 2019-2021 
років 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

309,7      309,7         

  21.1 

обладнання 

приміщення 

протипожежною 

сигналізацією 

2022 

Територіальний 

центр 

соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних 

послуг) 

300,0     300,0     

 проти-
пожежна 

сигналізація. 
од. 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  21.2 
придбання засобів 

індивідуального 

захисту 
2022 

Краматорський 

міський центр 

соціальних 

служб 

9,7     9,7     

засоби 

індивідуальног

о захисту 

(протигази), од. 

14   

Завдання 

3.2.1. 
Підвищен

ня якості 

та 

доступнос

ті 

адміністра

тивних та 

соціальни

х послуг 

22 
Впровадження 

послуги "Соціальне 

таксі" 
2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

2000,0     2000,0     
придбання 

автомобілю, 
од. 

1  

Завдання. 

Погашенн

я 

заборгова

ності, 

попередж

ення 

виникнен

ня 

заборгова

ності із 

виплати 

заробітної 

плати 

23 

Проведення 

моніторингу стану 

погашення 

заборгованості по 

заробітній платі на 

підприємствах міста 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення, 

Краматорський 

відділ по роботі 

з податковим 

боргом  ГУ 

Державної 

податкової 

служби у 

Донецькій 

області 

            
кількість 

заходів,  
од 

52 

  24 

Забезпечення 

діяльності  міської 

комісії з питань 

погашення 

заборгова-ності із 

заробітної плати, 

забезпечення 

податкових та інших 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 
населення 

            

кількість 

засідань 

міської комісії,  
од. 

12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
бюджетних 

надходжень, 

страхових внесків до 

Пенсійного фонду та 

запобігання 

неплатоспроможност

і, недопущення 

утворення поточних 

боргів на 

підприємствах міста 

Завдання. 

Сприяння 

легалізації 

зайнятості 

населення 

та 

детінізації 

25 

Забезпечення 

діяльності  робочої 

групи з питань 

легалізації виплати 

заробітної плати, 

зайнятості 

населення, 

заборгованості по 

сплаті платежів до 

бюджету 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

            

кількість 

засідань 

робочої групи,  
од. 

12 

  26 

Проведення роботи 

щодо недопущення 

використання 

найманої праці без 

належного 

оформлення 

трудових відносин,  

підвищення рівня 

оплати праці 

найманих 

працівників на 

підприємствах 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

            
кількість 

інформаційних 

відвідувань, од. 
240 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  27 

Надання суб’єктам 

господарювання  

консультативно-
методичної допомоги 

з питань трудового 

законодавства, 

негативного впливу 

тіньової зайнятості  

2022  

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

            

консультацій з 

питань 

трудового 

законодавства, 

од.                                                   
консультацій з 

питань  

легалізації, од.  

280                                                   
 
 
 

300 

Завдання. 

Розвиток 

соціально

го діалогу. 

28 

Проведення 

повідомної 

реєстрації 

колективних 

договорів 

підприємств, 

установ, організацій 

та їх оприлюднення, 

за згодою сторін,  на 

офіційному сайті 

виконкому 

2022  

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

            

охоплення 

підприємств, 

установ, 

організацій 

колдоговірною 

роботою,  
% 

100 

Завдання. 

Поліпшен

ня 

соціально 

трудових 

відносин, 

соціальни

й захист 

робітників

, зайнятих 

на 

роботах із 

шкідливи

ми та 

важкими 

умовами 

29 

Сприяння 

підвищенню якості 

та своєчасності 

проведення  

атестації робочих 
місць за умовами 

праці на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях міста 

2022  

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 
Східне 

міжрегіональ-не 

управління 

Державної 

служби України 

з питань праці, 

підприємства 

міста 

            

кількість 

проведених 

атестацій,  
од. 

16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
праці 

  30 

Проведення 

інформаційно-
роз’яснювальної 

роботи щодо вимог 

нормативно-
правових актів з 

питань охорони 

праці  

2022  

Східне 

міжрегіональне 

управління 

Державної 

служби України 

з питань праці, 

Краматорське 

міське 

відділення 

управління 

виконавчої 

дирекції фонду 

соціального 

страхування 

України в 

Донецькій 

області, 
Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

            

консультацій з 

питань 

охорони праці,  
од. 

46 

  31 
Проведення Тижня 

охорони праці 
2022 

Східне 

міжрегіональне 

управління 

Державної 

служби України 

з питань праці, 

Краматорське 

міське 

відділення 

управління 

виконавчої 

дирекції фонду 

соціального 

страхування 

            
кількість 

заходів, 
 од. 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
України в 

Донецькій 

області, 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення, 

підприємства 

міста 

 32 

Забезпечення 

проведення 

попереджувальних 

заходів щодо 

виникнення 

колективних 

трудових спорів, 

страйків та акцій 

протесту під час 

ускладнень стану 

соціально-трудових 

відносин 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

      
кількість 

заходів, 
од. 

4 

 33 

Організація 

проведення 

семінарів, нарад, 

зустрічей, круглих 

столів, інших заходів 

з питань соціально-
трудових відносин та 

соціального діалогу 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

      
кількість 

заходів, 
одиниць 

4 

 34 

Проведення роботи 

щодо актуалізації 

роботи 

тристоронньої 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

      

кількість 
засідань,  

од. 
 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
соціально-
економічної ради та 

забезпечення 

укладання 

територіальної угоди 

між місцевим 

органом виконавчої 

влади, 

координаційною 

радою профспілок та 

об'єднанням 

роботодавців 

  35 

Визначення потреби 

в  наданні 

соціальних послуг та 

розробка заходів по 

задоволенню 

потреби в соціальних 

послугах із 

залученням 

представників 

інститутів 

громадського 

суспільства 

2022 
(лют

ий, 

бере

зень

) 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

            

узагальнени 
й звіт щодо 
визначення 
потреби в 
послугах,  

од. 

1 

 36 

Забезпечення 

безоплатного 

поховання  

учасників бойових 

дій та осіб з 

інвалідністю 

внаслідок війни 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

105,5  105,5    кількість  
осіб 25 
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 37 

Забезпечення 

пільгового 

медичного 

обслуговування осіб, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

110,6  110,6    кількість  
осіб 40 

 38 

Здійснення 

компенсаційних 

виплат особам з 

інвалідністю на 

бензин, ремонт і 

технічне 

обслуговування 

автомобілів, 

мотоколясок і на 

транспортне 

обслуговування 

(постанова КМУ 

№228 від 14.02.2007) 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

49,7  49,7    кількість  
осіб 91 

 39 

Надання 

матеріальної 

допомоги 

постраждалим 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

340,5  340,5    кількість  
осіб 227 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 40 

Встановлення 

телефонів особам з 

інвалідністю І та ІІ 

групи 
 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

0,1  0,1    кількість  
осіб 1 

 41 

Надання пільг 

населенню (крім 

ветеранів війни і 

праці, військової 

служби, органів 

внутрішніх справ та 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи) на 

оплату ЖКП (особам 

з інвалідністю по зору 

І та ІІ групи , дітям з 

інвалідністю) 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

238,9  238,9    кількість  
осіб 56 

 
Всього по соціальному захисту населення: 41 захід 

 
816280,2 718912,1 1621,1 95639,5  107,5   

3.23. Заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 

3.2.3. 
Поліпше

ння 
житлови

х 
умов 

населен

1. 

Забезпечення 

організації надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги мешканцям 

територіальної 

громади та 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

80,0     80,0     

Кількість 
одержувачів 
допомоги, 

осіб 

40  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ня внутрішньо 

переміщеним особам 

– учасникам бойових 

дій, які зареєстровані 

в  
м. Краматорськ 

2.2.4.  
Підвище

ння 

якості 

життя 

людей, 

що 

потребу

ють 

особлив

ої 

соціальн

о-
медично

ї, 

психоло

гічної та 

реабіліт

аційної 

допомог

и 

2 

Забезпечення 

санаторно-
курортним 

лікуванням 

учасників бойових  

дій  з числа 

учасників АТО 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

340,8 340,8       

2.1 
осіб з інвалідністю 

внаслідок війни 
2022  111,0 111,0     кількість  

осіб 
8 

2.2 

учасників бойових 

дій, учасників війни, 

постраждалих 

учасників Революції 

Гідності 

2022  223,2 223,2     кількість  
осіб 

14 

2.3 

виплата компенсації 

вартості проїзду 

особам з інвалідністю 

внаслідок війни до 

санаторно-курортного 

закладу та назад 

2022  6,6 6,6     

кількість  
осіб з 

інвалідністю 

внаслідок 

війни 

8 

3. 
Проходження 

професійної адаптації 

учасників АТО 
2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

619,6 619,6         

Кількість 
направлених 

на 
професійну 
адаптацію, 

осіб 

65  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. 

Проходження 

психологічної 

реабілітації учасників 

АТО 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

501,8 501,8         

Кількість 
направлених 

на 
психологічн 

у 
реабілітацію, 

осіб 

35  

3.2.3.  
Поліпше

ння 
житлови

х умов 

населен

ня 

5. 

Виплати грошової 

компенсації за 

належні для 

отримання жилі 

приміщення деяким 

категоріям осіб та 

учасникам Революції 

Гідності 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

100169,2 100169,2         

Кількість 
отримувачів 

грошової 
компенсації, 

осіб 

85  

  6 

Надання 

матеріальної 

допомоги особам  з 

інвалідністю 

внаслідок  війни з 

числа учасників 

антитерористичної 

операції  та членам  

сімей загиблих 

учасників 

антитерористичної 

операції 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

769,0  405,0 364,0   

кількість  
одержувачів  
допомоги,  

осіб 

50  

  7. 

Ведення обліку та 

видачі довідки про 

взяття на облік особи, 

яка переміщується з 

тимчасово окупованої 

території України або 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

            
Кількість 

ВПО, тис. 

осіб 
49,35  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
району проведення 

антитерористичної 

операції 

  8. 

Надання щомісячної 

адресної допомоги 

особам, які 

переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території України та 

районів проведення 

антитерористичної 

операції, для покриття 

витрат на 

проживання, в тому 

числі на оплату 

житловокомунальних 

послуг 

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

99754,2 99754,2         

Кількість 
одержувачів 

адресної 
допомоги, 
тис. осіб 

8,7  

2.2.3. 
Посиленн

я 

профілакт

ичних 

заходів з 

упереджен

ня 

захворюва

ності 

населення 
 

9. 

Забезпечення надання 

медичної допомоги 

особам, які 

переміщені з міст 

проведення АТО 

2022 

Відділ 

охорони 

здоров'я, 

заклади 

охорони 
здоров'я 

міського 

підпорядкува

ння 

7516,0 5516,0  2000,0   

Кількість 

осіб, що 

можливо 

звернуться за 

поліклінічно

ю допомогою 

та  отримають 

стаціонарне 

лікування 

 
 
 
 

3550 
 
 

350 

1.1.3. 
Розвиток 

малого та 

10. 
Здійснення 

компенсацій витрат на 

заробітну плату для 

2022 
Центр 

зайнятості 
- - - - - - 

Чисельність 

безробітних 

осіб 
27 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
середньог

о 

підприємн

ицтва, як 
драйверу 

структурн

их 

перетворе

нь 

роботодавців, які 

створюють робочі 

місця для ВПО 

1.1.1. 
 

Зменше

ння 

диспроп

орцій 

між 

попитом

та 

пропози

цією 

робочої 

сили 
1.1.2. 

Оновленн

я 

регіональн

ої системи 

професійн

ої 

(професій

но-
технічної) 

11. 

Компенсація витрат 

роботодавця, який 

працевлаштовує 

зареєстрованих 

безробітних з числа 

ВПО, на 

перепідготовку та 

підвищення 

кваліфікації осіб 

2021 

Центр 

зайнятості, 

Донецький 

центр ПТО 

ДСЗ 

- - - - - - 
Чисельність 

безробітних 

осіб 
1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
освіти 

1.1.1. 
Зменшен

ня 

диспропор

цій між 

попитомта 

пропозиці

єю 

робочої 

сили 

12. 

Компенсація 

зареєстрованим 

безробітним з числа 

ВПО фактичних 

транспортних витрат 

на переїзд до іншої 

адміністративно-
територіальної 

одиниці місця 

працевлаштування 

2022 
Центр 

зайнятості 
0,6 - - - - 0,6 

Чисельність 

безробітних 

осіб 
2 

1.1.1. 
Зменшен

ня 

диспропор

цій між 

попитомта 

пропозиці

єю 

робочої 

сили 

13. 

Компенсація витрат 

для проходження 

попереднього 

медичного та 

наркологічного огляду 

відповідно до 

законодавства, якщо 

це необхідно для 

працевлаштування,  

безробітним особам 

2022 
Центр 

зайнятості 
0,4 - - - - 0,4 

Чисельність 

безробітних 

осіб 
1 

1.1.1. 
 

Зменше

ння 

диспроп

орцій 

між 

попитом

та 

14. 

Надання ваучерів, як 

сучасного 

інструменту 

підвищення 

конкурентоспроможн

ості ВПО шляхом 

отримання нової 

професії відповідно до 

потреб ринку праці, 

2022 
Центр 

зайнятості 
- - - - - - 

Кількість 

виданих 

ваучерів 
1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
пропози

цією 

робочої 

сили 
1.1.2. 

Оновленн

я 

регіональн

ої системи 

професійн

ої 

(професій

но-
технічної) 

освіти 

безробітним особам 

2.1.1 
Підвищен

ня якості 

та 

доступнос

ті 

дошкільно

ї та 

базової 

середньої 

освіти 

15. 

Надання пільг у 

дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

по платі за харчування 

дітей,  які мають 

статус дитини, яка 

постраждала 

внаслідок воєнних дій 

і збройних конфліктів, 

дітей ВПО  

прот

ягом 

року 

управління 

освіти 
6760,0   6760,0   

 
 

Дітей та учнів 
  
 

1703 

Всього по заходам, пов'язаним із наслідками проведення 

АТО на території області та підтримці внутрішньо 

переміщених осіб: 15 заходів 
216511,6 206901,6 405 9204,0 

 
 
 
 
 
 

1,0   
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Секретар міської ради                                                                           Ігор СТАШКЕВИЧ 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2 
до рішення міської ради 
                          № 
 

4. Організаційне забезпечення виконання заходів Програми 

        

 
 

 
 

  

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 
викона- 

ння  

Викона-
вець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний  
результат 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

Держав- 
ного 

бюджету 

місцевого бюджету 
підпри- 
ємств 

інших  
джере

л 

найменування 

показника 
значення 

показника 
облас- 
ного 

бюджету 

бюджету 
міста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21. 

Придбання 

комп’ютерної 

техніки для 

Краматорського 

відділу податків і 

зборів з фізичних 

2022 

Головне 

управлінн

я ДПС у 

Донецькій 

області 

195,0   195,0   

Придбання 

комп’ютерів та 

лазерних БФП, 

одиниць 

5 
5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
осіб та проведення 

камеральних 

перевірок 

управління 

податкового 

адміністрування 

фізичних осіб 

Всього по організаційному забезпеченню 

виконання заходів Програми: 21 захід 15208,0   15208,0     

             
 

Секретар міської ради                                                                           Ігор СТАШКЕВИЧ 
 
Додаток 3 
до рішення міської ради 
                          № 
 

5. Джерела та обсяги фінансування Програми у 2022 році 
5.1. Фінансове забезпечення заходів Програми 

(тис.грн.) 

Напрями реалізації заходів 
Кількість 

заходів 

Витрати на реалізацію 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевого бюджету 
підприємств 

інших 

джерел обласного 

бюджету 
міського 

бюджету 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 
12 7398,0   3498,0 3900,0  



30 
 

Соціальний захист населення 41 816280,2 718912,1 1621,1 95639,5  107,5   

Заходи, пов'язані з наслідками 

проведення АТО на території 

області. Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб 

15 216511,6 206901,6 405 9204,0 

 
 
 
 
 
 

1,0   

Організаційне забезпечення 

виконання заходів Програми 
21 15208,0   15208,0   

ВСЬОГО: 286 1 942 219,194  931 107,644  2 026,100  363 390,480  599 286,470  46 408,500  
 

 
  

 
  

 
 

Секретар міської ради                                                                           Ігор СТАШКЕВИЧ 


