
ЗВІТ 

управління соціального захисту 

населення (стислий) 
Реалізація державної політики у сфері надання: 

забезпечення соціальної підтримки населення, у тому числі 

сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які 

відповідно до законодавства України мають право на пільги та надання житлових субсидій 

населенню, та ведення обліку осіб, що мають право на пільги відповідно до законодавства 

України; 

організація на території міста соціального обслуговування населення та надання 

соціальних послуг; 

забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, 

оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, 

звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил 

України та інших військових формувань; 

здійснення інших повноважень, покладених на управління відповідно до чинного 

законодавства. 

 

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 

БЮДЖЕТУ ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

За рахунок коштів бюджету територіальної 

громади управлінням соціального захисту 

населення Южноукраїнської міської ради 

профінансовано у 2022 році на загальну суму               

31027 тис. грн. (Комплексна програма 

соціального захисту населення «Турбота» на                    

2021-2023 роки - 8629 тис. грн.; Комплексна 

соціальна програма підтримки учасників АТО, 

учасників ООС та членів їх сімей – 1033 тис. 

грн.; за Програмою щодо організації 

мобілізаційної підготовки та територіальної 

оборони в Южноукраїнській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки 19885 тис. грн.; 

за Програмою «Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень» на 2021-2025 роки 

1480 тис. грн.) 

За кошти територіальної громади отримали послугу соціального характеру 7 тис. сімей 

на суму 26942 тис. грн.. (одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим сім’ям, які 

перебувають в у складних життєвих обставинах, соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги, пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом на міських та 

приміських маршрутах, одноразова допомога громадянам, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих (померлих), реабілітація дітей з 

інвалідністю, матеріальна допомога членам добровольчого формування, матеріальна допомога 

на поховання та інші). 

На виконання заходів у сфері соціального захисту за рахунок коштів обласного бюджету, 

то за 2022рік виплачено соціальних гарантій жителям громади 821 тис.грн., (відшкодування 

витрат на поховання УБД та інвалідів війни, щомісячна матеріальна допомога дітям 

військовослужбовців, які загинули або померлі внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, під 

час участі в АТО на сході України, та інші). 

http://yu.mk.ua/akts/show/18918
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ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 
За 2022 рік на заходи у сфері соціального 

захисту, які фінансуються з Державного 

бюджету  профінансовано 62765 тис. грн. на: 

пільги та житлову субсидію   – 7798тис. грн.; 

державні соціальні допомоги – 49941тис. грн.; 

щомісячна допомога на соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 4258тис. грн.; 

адресна допомога ВПО для покриття витрат на  

проживання, в тому числі на житлово- 

комунальні послуги – 282 тис.грн.; 

інші види допомоги – 486 тис.грн.. 

Всього з бюджетів усіх рівнів призначено, 

виплачено, відшкодовано соціальних гарантій 

жителям громади, установам та організаціям на 

загальну суму 94613 тис. грн.. 

 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ВПО 
 

Управління соціального захисту населення 

Южноукраїнської міської ради з метою 

підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 

проводить роботу з надання гуманітарної 

допомоги. 

У вересні 2022 року від Миколаївської обласної 

військової адміністрації надійшла гуманітарна 

допомога у вигляді продуктових наборів, яка 

складалася з:борошна пшеничного, пластівців 

суміш 7-ми видів зернових, крупи пшеничної, 

макаронних виробів, олії рафінованої, консервів 

м’ясних (свинина тушкована), консервів рибних 

(сардини), цукру, молока пастеризованого, 

молока згущеного, печива, чаю. 

398 таких наборів було розподілено серед сімей 

ВПО в першу чергу для осіб, які жодного разу 

ще не отримували допомогу, перевага 

надавалася особам з окупованих територій та з 

територій, де ведуться активні бойові дії. 

У грудні 2022 року від Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців та 

громадської організації «Десяте квітня» 

надійшла гуманітарна допомога, надається для 

потреб ВПО, а саме: ковдри утеплені, ковдри 

зимові, матраци, подушки, набори постільної 

білизни, кухонні набори у загальній кількості 

1470 одиниць. 

Також, здійснюється видача препарату калію 

йодид ВПО, які проживають на території 

Южноукраїнської міської територіальної 

громади (5 таблеток на одну особу, окрім дітей 

віком до 2-х років).  

 
 

 
 

Протягом звітного періоду управління надавало допомогу комунального закладу «Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської міської 

територіальної громади» у фасуванні, розвантаженні, транспортуванні та видачі гуманітарної 

допомоги. 
 



ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 
 

 

 

Южноукраїнська міська територіальна громада 

прихистила майже 4000 внутрішньо переміщених 

осіб, що в 12 разів більше в порівнянні з минулим 

роком. Показник по кількості внутрішньо 

переміщених осіб найбільший у Вознесенському 

районі. 

У 2022 році допомогу на проживання внутрішньо 

переміщеним особам з державного бюджету 

України виплачено коштів в сумі 52744387,47 

грн., що перевищує суму за відповідний період 

попереднього року в 43 рази. 

Створено місце тимчасового перебування 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися 

до Южноукраїнської міської територіальної 

громади з тимчасово окупованої території та 

районів проведення бойових дій, у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації (ДНЗ 

№2 (на даний час виключене з переліку), 

приміщення комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційне об’єднання» №103, 

№139 та №158 за адресою: вул. Миру, буд. 9, 

квартира №155-156 за адресою вул. Миру, буд. 

12). 

Розроблено механізм харчування внутрішньо 

переміщених осіб, які не мали можливості 

самостійно приготувати їжу. 

 

ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ НАД ПОВНОЛІТНІМИ НЕДІЄЗДАТНИМИ ОСОБАМИ 

ТА ОСОБАМИ, ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКИХ ОБМЕЖЕНА 
 

У звітному періоді запроваджено нову послугу, а саме розроблено та затверджено Порядок 

призначення помічника повнолітній дієздатній особі. У 2022 році на засіданні опікунської ради з 

питань захисту прав повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки було прийнято перші протокольні рішення та призначено двох 

помічників особам, яким це було необхідно за станом здоров’я. 

 
 

 

 

 



РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
 

 

 

У зв’язку з багаточисленними зверненнями 

законних представників дітей з інвалідністю 

щодо проходження реабілітації дітей з 

інвалідністю було прийнято рішення виконавчого 

комітету Южноукраїнської міської ради від 

09.02.2022 №50 «Про затвердження Порядку 

забезпечення реабілітацією дітей з інвалідністю» 

відповідно до Комплексної програми соціального 

захисту населення «Турбота» на 2021-2023 роки. 

В 2022 році реабілітацію пройшла одна дитина з 

інвалідністю в Одеському обласному 

благодійному фонді реабілітації дітей-інвалідів 

«Майбутнє» в період з 14.11.2022 по 25.11.2022 

на суму 25000,00 грн. 

 

ПРИДБАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ПІД ЧАС 

ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ, ЗАДОВОЛЕННЯ 

ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 
Придбано продукти харчування для організації 

харчування під час особливого періоду, 

задоволення потреб населення територіальної 

громади під час особливого періоду відповідно 

до Програми щодо організації мобілізаційної 

підготовки та територіальної оборони 

Южноукраїнській міській територіальній 

громаді на 2022-2026 роки на суму 3,155 млн. 

грн.. 

 

ВИПЛАТА ЧЛЕНАМ ДОБРОВОЛЬЧОГО 

ФОРМУВАННЯ ЮМТГ №1 

 СИЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

Введено новий напрямок роботи – виплата 

щомісячної матеріальної допомоги членам 

добровольчого формування Южноукраїнської 

міської територіальної громади №1, які беруть 

участь в територіальній обороні території 

Южноукраїнської міської територіальної 

громади.     

За весь період профінансовано даний напрямок 

на суму 16,5 млн. грн.. 

 
  

 

Незважаючи на те, що чисельність працівників управління не змінилась і фактично 

становить 31 штатну одиницю, було виконано значно більші обсяги завдань, а саме: 

- прийнято новий Порядок надання матеріальної допомоги на поховання загиблих 

(померлих) під час участі у воєнних діях та конфліктах на території України, який покращив 

механізм виплати; 

- прийнятий у новій редакції Порядок забезпечення житлом сімей учасників бойових дій, 

які приймали безпосередню участь в антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, 

перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, який розширив 

можливість придбання житла; 



- здійснювались превентивні верифікації для призначення всіх 

видів соціальних допомог;   

 - колдоговірна робота  моніторинг своєчасної виплати заробітної плати 

та дотримання державних мінімальних гарантій, легалізація зайнятості, атестація робочих місць та 

питання охорони праці, проходження альтернативної служби; 

 - запобігання домашньому насильству та протидія торгівлі людьми;   

 - встановлення статусу багатодітної сім’ї;   

 - питання внутрішньо переміщених осіб; 

- опіка та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, 

дієздатність яких обмежена; 

- соціальний захист осіб з інвалідністю та осіб звільнених з місць позбавлення 

волі; 

- дотримання пенсійного законодавства;   

- гуманітарна допомога  

- та інші поточні питання. 
 


