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Звіт 
департаменту соціальної політики 

виконкому Івано-Франківської міської ради 

                                                        за   2018 рік 

 

 

           Департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської 

міської ради постійно здійснюються заходи щодо соціального забезпечення та 

соціального захисту громадян, які потребують допомоги  і соціальної 

підтримки з боку держави. 

 

Основним завданнями діяльності департаменту є: 

 Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про  

пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування 

населення. 

 Призначення та виплата державних соціальних допомог, компенсацій та 

інших соціальних виплат, встановлених законодавством.  

 Здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства під час 

призначення (перерахунку) та виплаті пенсій органами Пенсійного фонду 

України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. 

 Розроблення та організація виконання міських програм поліпшення 

соціального обслуговування людей з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких 

непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні 

ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем 

проживання. 

 Забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та 

допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

  Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури. 

 Виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на 

здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту 

населення за рахунок субвенції з державного бюджету. 

Погоджено:       

Заступник міського голови: 

 

         ___________Олександр Левицький 
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 Прийом заяв для взяття на облік осіб, які переміщується з тимчасово 

окупованої території України або району проведення антитерористичної 

операції. 

 Забезпечення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей. 

 

Чисельність  департаменту -94  працівники 

 

До складу департаменту входять такі підрозділи:  

- Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

- Відділ правової роботи та кадрових питань 

- Комп’ютерний відділ 

- Відділ субсидій 

- Відділ з нагляду за додержанням вимог законодавства при призначенні 

(перерахунку) та виплаті пенсій 

- Відділ по зв’язках з громадськістю, інформаційний центр для 

постраждалих  в АТО 

- Відділ державних соціальних інспекторів 

- Відділ соціального обслуговування окремих категорій пільговиків 

- Відділ персоніфікованого обліку 

- Відділ з надання всіх видів соціальної допомоги та компенсацій. 

- Господарська група 

    У підпорядкуванні департаменту знаходиться Івано-Франківський 

територіальний центр соціального обслуговування, будинок нічного 

перебування, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Департамент спрямовує роботу Івано-Франківського міського центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями «Дивосвіт», міського соціально-реабілітаційного центру матері та 

дитини «Містечко милосердя Святого Миколая». 

 

          В рамках впровадження системи управління якістю в діяльності 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради напрацьовано 

інформаційні картки адміністративних послуг, які надає департамент. 

Робочі місця спеціалістів департаменту забезпечено комп’ютерною 

технікою, відділи об’єднані внутрішньою мережею, розширено доступ до  

Інтернету.  

Графік роботи департаменту cкореговано таким чином (зміщено обідню 

перерву), щоб мешканці міста мали можливість в будь-який час отримати 

консультації спеціалістів чи соціальні послуги.  
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Робота із зверненнями громадян 

 Протягом 2018 року до департаменту соціальної політики виконкому 

Івано-Франківської міської ради надійшло 7000 звернень (від громадян –3468 , 

з організацій –  3532 ). 

Основними причинами звернень громадян, що надходили до 

департаменту є неоднозначне законодавче тлумачення деяких соціальних 

питань, недостатній життєвий рівень малозабезпечених верств населення міста, 

невеликі розміри пенсій, соціальних допомог, надання субсидій на житлово 

комунальні послуги, тощо. 

         На всі звернення надано відповіді у встановлені законодавством терміни.  

             

               Виконання міських цільових Програм                             

Програми (Положення) соціального захисту  

в м. Івано-Франківську на 2018-2020 роки 

 

 З метою посилення соціального захисту людей з інвалідністю, ветеранів 

ОУН-УПА, учасників АТО, членів сімей учасників та загиблих в АТО, та інших 

категорій громадян мешканців м. Івано-Франківська, створення сприятливих 

умов для розвитку громадських організацій, рішенням Івано-Франківської 

міської ради від 15.12.2017 року №343-17 затверджено наступні Програми 

(Положення) соціального захисту в м. Івано-Франківську на 2018-2020 роки: 
 

1. Програма соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Івано-

Франківська на 2018-2020 роки . 
 

2. Положення про порядок звільнення учасників бойових дій АТО, членів їх 

сімей, членів сімей загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній 

операції та учасників АТО, членів їх сімей – мешканців міста Івано-

Франківська від сплати за житлово-комунальні послуги на 2018-2020 роки.  
 

3. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд електро- та автотранспортом на міських маршрутах загального 

користування у м. Івано-Франківську, спеціальних пасажирських перевезень до 

садово-городніх масивів та кладовища на 2018-2020 роки та  Положення про 

відшкодування   витрат   за   безкоштовне перевезення   пільгових   категорій 

громадян  електро- та автотранспортом на   маршрутах загального 

користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх 

масивів та кладовища на 2018-2020 роки . 

 

Для забезпечення виконання Програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян м. Івано-Франківська на 2018-2020 роки у частині 
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надання компенсацій, надбавок до пенсій та інших соціальних виплат  з коштів 

міського бюджету на 2018 рік виділено  11 млн. 1 тис.672 грн. 

Для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на оплату за 

житлово-комунальні послуги певним категоріям громадян в міському бюджеті 

на 2018 рік затведжено 1750,73 тис. грн. 

 

       

 

Категорія 

 

Відсоток  пільг 

Кількість 

пільговиків 

Відшкодовано 

організаціям-

надавачам 

послуг за 

надані пільги  

/тис. грн./ 

Ветерани ОУН-УПА 

та члени сімей 

померлих ветеранів 

ОУН-УПА  

100 відсотків на одну 

особу  
19 78,03 

Сім’ї 

військовослужбовців, 

які загинули в 

Афганістані 

50 відсотків 10 34,05 

Реабілітовані особи, 

статус яким 

встановлено згідно ст. 

3 Закону України 

«Про реабілітацію 

жертв політичних 

репресій в Україні» та 

вдови реабілітованих 

50 відсотків на одну 

особу 
410 565,97 

Особи з інвалідністю 

зору І та ІІ груп 

50 відсотків на одну 

особу 
174 253,76 

Особи з інвалідністю з 

дитинства І групи 

50 відсотків на одну 

особу 
144 298,58 

 

    Програмою передбачено щомісячні надбавки, компенсації ветеранам 

ОУН-УПА, сім’ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані, матері 

Героя Небесної Сотні, батькам, усиновителям, опікунам або піклувальникам, 

які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 

18 років, Почесним громадянам міста Івано-Франківська. 
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     Протягом 2018 року виплачено щомісячних надбавок, компенсацій: 

 
Категорія Розмір надбавок, 

компенсацій в 

місяць 

Кількість 

одержувачів 

Виплачено 

протягом 

року/тис. грн./ 

Мати Героя Небесної Сотні   У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

1 21,7 

Ветерани ОУН-УПА 2000 грн. кожному 

 
18 452,54 

Реабілітовані особи, статус яким 

встановлено згідно ст. 1 Закону 

України «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій в Україні » 

500 грн. кожному 40 694,03 

Сім’ї військовослужбовців, які 

загинули в Афганістані 

У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

11 238,68 

Батьки, усиновителі, опікуни або 

піклувальники, які фактично 

здійснюють догляд за дитиною з 

інвалідністю підгрупи А віком до 18 

років 

600 грн. на кожну 

дитину з інвалідністю 
127 942,28 

Почесні громадяни міста Івано-

Франківська 

У розмірі 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

4 66,73 

 Компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги 

 

Розмір компенсації 

визначається 

постановою Кабінету 

Міністрів України від  

29.04.2004 року 

№558) 

791 1 948,68 

 

Програмою передбачено надання одноразової допомоги мешканцям міста, 

які звернулися за допомогою на поховання померлої особи в розмірі 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у відповідності до постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі яка зобов’язалась поховати померлого». 

Протягом 2018 року  надано допомог на поховання 148 мешканців міста на 

загальну суму 296,94 тис. грн. 
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Відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради  надано допомогу 

5 мешканцям міста, які звернулися за допомогою на поховання померлої 

особи-ветерана ОУН-УПА  в розмірі 5 тис. грн. на загальну суму 25,0 тис. грн  

  

У бюджеті міста на 2018 рік передбачено  5  млн 183 тис. грн. для надання 

допомог  мешканцям міста, які мають потребу в лікуванні та придбанні ліків, 

визначним людям міста, ювілярам. 

 За звітний період виділено допомогу 798 жителям міста в загальній сумі    

1 млн.588 тис.400 грн.   

З нагоди відзначення 90 річного ювілею  12  жителям міста надано 

одноразову допомогу по 1,0 тис. грн.  

           У зв’язку з відзначенням 27-ї річниці Незалежності України, 

відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради №884 від 15.08.2018 

року з коштів міського бюджету виділено  446 тис. грн. для надання 

одноразових  матеріальних  допомог : 

- 4 почесним громадянам міста Івано-Франківська по 1,0 тис. грн.; 

- 140 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та 

військовослужбовців, резервістів, добровольців, які отримали поранення під 

час проведення антитерористичної операції у східних областях України, 

постраждалих на Майдані під час Революції Гідності по 1,0 тис. грн.;  

-19 ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань по 2,0 тис. грн.; 

-528 реабілітованим особам, статус яким встановлено згідно ст.1,3 Закону 

України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»  по  500 

грн.; 
З нагоди відзначення в місті Дня знань та свята Першого портфелика, 

департаментом та міським центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді 

організовано закупівлю та надано 125 сертифікатів шкільного приладдя для 

учнів з числа сімей учасників АТО, батьки яких є: особами з інвалідністю 

внаслідок війни, пораненими, багатодітними, на суму 96 тис.250 грн. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради з нагоди свята 

Покрови Пресвятої Богородиці з  коштів міського бюджету виділено  294 тис. 

900 грн. для надання одноразових  матеріальних  допомог : 

- 4 почесним громадянам міста Івано-Франківська по  1000  грн.; 

- 140 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та 

військовослужбовців, резервістів, добровольців, які отримали поранення під 

час проведення антитерористичної операції у східних областях України, 

постраждалих на Майдані під час Революції Гідності по 700  грн.; 

-18 ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань по 2000 грн; 

-523 реабілітованим особам, статус яким встановлено згідно ст.1,3 Закону 

України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» по 300 грн.                      

         Також з коштів міського бюджету, передбачених на 2018 рік надано : 
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- матеріальну допомогу 79-и вдовам ліквідаторів, потерпілих, смерть яких 

пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС по 500 грн. на загальну суму 39 тис. 500 

грн.  

 - 15 членам Івано-Франківської міської організації Всеукраїнського товариства 

політичних в’язнів та репресованих по 500 грн. на загальну суму 7,5 тис. грн. 

     - з нагоди відзначення 29-річниці виведення військ з республіки Афганістан  

надано матеріальну допомогу 123 особам по 400 грн. на загальну суму 49 тис. 

200 грн.           
Відповідно до Положення про комісію  з надання допомоги онкохворим 

дітям в 2018 році надавалась допомога родичам дітей з онкологічним 

захворюванням з коштів, які передбачені у міському бюджеті. За 2018 рік 

відбулось дев’ять засідань комісії, на яких розглянуто 12 звернень від батьків  

дітей з онкологічними  захворюваннями та виділено допомогу на загальну суму  

900  тис. грн.        
        Рішенням Координаційної ради з питань організації відпочинку та 

оздоровлення дітей від 20.06.2018 року департаменту соціальної політики 

виділено з міського бюджету кошти в сумі 100 тис. 800 грн. для закупівлі 

путівок дітям пільгових категорій у Позаміському закладі оздоровлення та 

відпочинку «Лімниця» Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 

області. Закуплено 20 путівок та в період з 09.08.2018 року по 29.08.2018 року 

оздоровлено 20 дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей які є 

внутрішньо переміщеними та дітей, батьки яких брали участь в АТО.  

        На виконання рішення виконавчого комітету міської ради №949 від 

05.09.2018 року «Про проведення заходів з відпочинку осіб похилого віку» 

спільно із Позаміським закладом оздоровлення та відпочинку «Лімниця» Івано-

Франківської міської ради в період з 17.09.2018 року по 11.10.2018 року 

проведено організацію відпочинку  127  осіб похилого віку на суму 125 тис. 

920 грн.  

Відповідно до Програми особи, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС  мають право на відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-

якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або  залізничним, 

або  водним транспортом. З початку 2018 року до департаменту звернулося 29 

осіб, яким відшкодовано вартість квитків на суму 15 тис.432грн. 

 Ветерани війни, особи на яких поширюється чинність Законів України 

«Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту» та  «Про  

жертви  нацистських  переслідувань» відповідно да програми забезпечуються  

путівками на санаторно-курортне лікування. У 2018 році з коштів міського 

бюджету  департаментом закуплено 15 путівок на суму 109тис.118 грн. 

Особи з інвалідністю внаслідок  війни та прирівняні до них особи, особи,  

які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Програми 

мають право на проведення безоплатного капітального ремонту житлових 

будинків (квартир), (Згідно Порядку  проведення безоплатного капітального 

ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку 

http://www.mvk.if.ua/


______________________________________________________________________________________________________________________ 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. 5567515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

Департамент соціальної політики, вул. М. Грушевського, 29, тел. 552083 

Звіт про роботу департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради  

                                                                                          у   2018 році 

Сторінка 8 з 38 
 

пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. 

№565). 

 Рішенням Івано-Франківської ради від 14.06.2018року затверджено 

кошторисну вартість капітального ремонту  квартир 3 осіб з інвалідністю 

внаслідок війни за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на суму 

149 тис. 971 грн.  

Проведено капітальний ремонт житла для 1 особи з інвалідністю 

внаслідок війни вартістю 47047,31 грн. 

 Програмою також передбачено кошти для надання  фінансової підтримки 

громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів.  

Протягом 2018 року надано фінансову підтримку 15 громадським 

організаціям осіб з інвалідністю на загальну суму 169,60 тис. грн., а також 

надано фінансову допомогу для здійснення діяльності інших громадських 

організацій на суму 303,99 тис. грн. 

Положення про порядок звільнення учасників бойових дій АТО, членів їх 

сімей, членів сімей загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній 

операції та учасників АТО, членів їх сімей – мешканців міста Івано-

Франківська від сплати за житлово-комунальні послуги на 2018-2020 роки 

затверджене рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року 

№343-17 « Про затвердження Програми (Положень) соціального захисту в м. 

Івано-Франківську на 2018-2020 роки ». 

Право на звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги надається: 

-Учасникам бойових дій АТО та членам їх сімей; 

-Членам сімей загиблих (померлих) під час участі в антитерористичній 

операції; 

-Учасникам АТО та членам їх сімей до отримання статусу учасників 

бойових дій АТО та членів сімей учасників бойових дій АТО. 

Пільги учасникам бойових дій АТО, членам їх сімей надаються у розмірі 

75% з державного бюджету та 25% з міського бюджету, а членам сімей 

загиблих   (померлих) під час участі в антитерористичній операції у розмірі 

50% з державного бюджету та 50 % з міського бюджету. У разі, коли не 

надаються пільги з державного бюджету в розмірі, визначеному законодавчо, 

надаються пільги у розмірі 100% з міського бюджету. 

Пільга учасникам АТО та членам їх сімей надається з міського бюджету в 

розмірі 100% до отримання учасниками АТО посвідчень учасників бойових дій. 

Учасники бойових дій АТО, члени їх сімей, члени сімей загиблих                  

(померлих) під час участі в антитерористичній операції мають право на 

звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги з моменту їх реєстрації 

департаментом соціальної політики та підприємствами, які надають житлово-

комунальні послуги. 
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 Бюджетом міста на 2018 рік затверджено 6 млн. 120 тис. грн. для надання 

пільг на оплату за житлово-комунальні послуги учасникам АТО та членам їх 

сімей, членам сімей загиблих в АТО та учасникам бойових дій, які 

відшкодовуються організаціям – надавачам житлово-комунальних послуг.   

 

 

Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд електро- та автотранспортом на міських маршрутах 

загального користування у м. Івано-Франківську, спеціальних 

пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 

2018-2020 роки та Положення про відшкодування витрат за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій громадян електро- та автотранспортом на 

маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських 

перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2018-2020 роки 

затверджені рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 

року №343-17. 

 

Метою Програми є відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, 

які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян на міських 

маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень до 

садово-городніх масивів та кладовища. Першочерговим завданням цієї 

програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на 

пільговий проїзд електро- та автотранспортом на міських маршрутах загального 

користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх 

масивів та кладовища.  

Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, 

передбачених у бюджеті міста для департаменту соціальної політики 

виконкому Івано-Франківської міської ради. 

 

Категорія Кількість 

станом на 

01.01.2019р. 

Відсотки в межах норм 

споживання 

Сума пільг 

відшкодованих за 

2018 рік. 

/тис.грн./ 

Учасники АТО та 

члени їх сімей 

173 100 відсотків  1465,83 

Члени сімей  

загиблих в АТО 

54 50 відсотків (при умові, 

коли не надаються 

пільги з державного 

бюджету-100 відсотків) 

138,32 

Учасники бойових 

дій та члени їх 

сімей 

1780 25 відсотків 3125,49 

Всього 2006  4729,64 
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Організацію та контроль за виконанням Програми здійснює департамент 

соціальної політики та управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської 

міської ради.  

Відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій 

населення у міському транспорті загального користування здійснюється згідно 

укладених договорів та розрахунків необхідних сум відшкодувань за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян, поданих підприємством та приватними 

підприємцями про безкоштовне перевезення пільгових категорій на міському 

електро- та автотранспорті загального користування, спеціальних пасажирських 

перевезень до садово-городніх масивів та кладовища. 

  В 2018 році департаментом укладено договори: 

- про відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових  

категорій громадян міським електротранспортом на маршрутах загального 

користування та на міських автобусних маршрутах загального користування в 

м. Івано-Франківську з КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської 

ради. Для пасажирських перевезень автобусом по місту передбачено 27 

маршрут: «Каскад» - вул. Пулюя»; 

- про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

жителів міста  до садово-городніх  масивів приватним підприємцям на 

маршрутах: 

- з 01.01.2018 року до 30.11.2018 року  «Вокзал – Чукалівка»; 

- з 12.04.2018 року до 31.10.2018 року «Вокзал – ДБК», «Вокзал – Демянів 

ЛАЗ», «Вокзал – Рибне (сади)», «Вокзал – Тисмениця», «Вокзал – Чернігів 

(Червона Рута)», «Вокзал – Крихівці», «Вокзал – Тязів», «Вокзал – Старий 

Лисець», «АС – 2 – Пасічна – Хриплин», «Вокзал – Черніїв (Дружба)». 

 

За 2018 рік департаментом згідно розрахунків відшкодовано витрат за 

безкоштовне перевезення пільгових категорій населення  у міському електро- 

та автотранспорті, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх 

масивів та кладовища, що фінансуються за рахунок коштів  міського бюджету: 

- 19 млн. 621 тис. 430 грн. на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремих категорій громадян; 

- 2 млн. 354 тис.108 грн. на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремих категорій громадян. 

 

         Виконання Міської програми соціального захисту  

           членів сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки  
 

           Рішенням Івано-Франківської міської ради  від 08.07.2016 року №161-6 

затверджено програму соціального захисту членів сімей загиблих учасників 

АТО  на 2016-2020 роки.  

           В м. Івано-Франківську розпорядженням міського голови від 04.09.2014 

року №330-р створено Координаційний комітет допомоги учасникам АТО, які 

http://www.mvk.if.ua/


______________________________________________________________________________________________________________________ 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. 5567515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

Департамент соціальної політики, вул. М. Грушевського, 29, тел. 552083 

Звіт про роботу департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради  

                                                                                          у   2018 році 

Сторінка 11 з 38 
 

постраждали під час бойових дій та членам їх сімей. Координаційний комітет 

забезпечує в межах наявних можливостей надання одноразової матеріальної 

допомоги, оперативне розв’язання проблем, з якими звертаються учасники 

АТО чи члени їх сімей, члени сімей поранених учасників АТО, а також члени 

сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, що 

потребують особливої уваги чи перебувають в складних життєвих обставинах.   

            Відповідно до розпоряджень  міського голови з коштів міського 

бюджету  протягом 2014-2018 рр. 25 родинам загиблих (померлих) учасників 

АТО виділено одноразову грошову допомогу в розмірі 100 000 грн. кожній сім’ї  

на загальну суму 2 млн. 500 тис. грн. (в т. ч. 1 допомога в 2018 році на суму 

100 тис. грн.). 

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. №380-17 «Про 

міський бюджет на 2018 рік» передбачено 1 млн. грн. для надання допомог 

Івано-Франківцям які брали участь в зоні АТО . 

У 2018 році надано матеріальну допомогу: 

     -одному члену сім’ї загиблого учасника  АТО на суму 100 тис. грн; 

     -одному члену сім’ї загиблого учасника АТО до роковин загибелі  на 

суму 5тис. грн.; 

    -трьом членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО на суму 90 

тис. грн; 

-  чотирьом членам сімей загиблих учасників АТО на лікування  на суму 

22 тис.грн; 

-  члену сім’ї померлого учасника АТО  на суму 5тис. грн; 

- 18 пораненим учасникам у зоні АТО на суму 13тис.600 грн.; 

-59  учасникам АТО та членам їх сімей на загальну суму 298тис.грн.  

   Пункт 12 Міської програми доповнено розділом «Надання щомісячної 

матеріальної допомоги родинам загиблих учасників АТО в розмірі 

встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб» згідно рішення 

Івано-Франківської міської ради від 19.08.2016 року №230-7.  

        Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради №140 від 14.02.2018 року «Про надання щомісячних матеріальних 

допомог» департаментом щомісячно проводиться виплата допомог  родинам 

загиблих (померлих) учасників АТО  у розмірі встановленого прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. Протягом січня-грудня 2018 року 39 родинам 

загиблих (померлих) учасників АТО надано матеріальних допомог в сумі 823 

тис.919 грн. 
  Згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

25.01.2018 року №75 «Про надання одноразової матеріальної допомоги» з 

коштів міського бюджету 37 членам сімей загиблих (померлих) та зниклих 

безвісті учасників АТО виділено одноразову матеріальну допомогу  в розмірі 

1000 гривень  кожному.      
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 Соціальний захист малозахищених верств населення та сімей з дітьми 
 

          В департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської 

міської ради станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 15377  одержувачів 

допомог. Протягом року виплачено соціальних допомог на загальну суму               

280 млн.818 тис. 815 грн.  
 

Одержувачі Кількість 

одержувачів 

допомог 

станом на 

01.01.2019 

року. 

Виплачена 

сума (тис.грн) 

Згідно з Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  

допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами 
116 1 939,40 

допомоги при народженні дитини 7819 121878,71 

допомоги при усиновленні дитини 14 267,46 

допомоги на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування 
98 5326,74 

допомоги на дітей одиноким матерям 994 17195,41 
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 
1711 54670,49 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 

державних соціальних допомог  57148,84 

-особам з інвалідністю з дитинства 1657 

-дітям з інвалідністю віком до 18 років 1001 
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» 

державної соціальної допомоги особам, які 

не мають права на пенсію та особам з 

інвалідністю 

 

634 11350,78 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про 

надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю І та ІІ гр. внаслідок психічного розладу» 

допомоги на догляд за особою з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу 

288 6531,18 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 
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«Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» 

тимчасової допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме 

48 717,84 

Державна соціальна допомога та грошове забезпечення (постанова Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 № 81 «Порядок призначення і виплати 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною») 

державної соціальної допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та грошового забезпечення 

батькам-батькам і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях за принципом «гроші ходять за 

дитиною» 

13 1325,46 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 

1098«Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла  загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату» 

тимчасова допомога непрацюючій особі 

яка досягла пенсійного віку але не набула 

права на пенсійну виплату 

57 456,93 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996р. № 832 

«Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» 

Щомісячна компенсаційна виплата 

непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю 1-ї 

групи, а також за особою, яка досягла 80 

річного віку  

135 43,28 

 

            Робота з внутрішньо переміщеними особами 

 

 Cтаном на 01.01.2019 року в Єдиний інформаційній базі обліку ВПО по 

місту Івано-Франківську перебуває 2104 внутрішньо переміщені особи, з них: 

– 1044 працездатні особи; 

– 544 дитини ; 

– 98 осіб з інвалідністю; 

– 408 пенсіонерів. 
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          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.14 № 505 

«Про 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 житлово-комунальних послуг» щомісячна адресна допомога 

призначена 407 сім’ям. Профінансовано протягом  2018 року 8 млн. 181 тис. 

153 грн. 

 

                                               Житлові субсидії   

        

           Одним із видів соціальних допомог є житлові субсидії - програма 

адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення. 

Для забезпечення ефективного та якісного прийому громадян з 

призначення державних субсидій на оплату житлово - комунальних послуг 

департаментом соціальної політики: 

- у приміщенні відділу субсидій за адресою: вул. Військових ветеранів, 

10А проведено ремонт та належним чином організовано роботу для 

обслуговування мешканців міста з питань надання субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг;  

- додатково облаштовано робочі місця для обслуговування мешканців 

мікрорайонів з питань надання субсидій на оплату житлово-комунальних 

послуг та належним чином організовано роботу в приміщеннях Муніципальної 

інвестиційної управляючої компанії за адресами:  

- вул. Гетьмана Мазепи, 185; 

- вул. Івана Павла ІІ,4; 

- вул. Галицька,124а.  

 

                         За період 01.01.2018 року по 29.12.2018 року: 

 

 

За призначенням житлової субсидії звернулися 18351 домогосподарство 

Призначено житлову субсидію  13993 домогосподарствам 

Відмовлено в призначенні субсидій  424 домогосподарствам 

Отримують субсидію (в т.ч. автоматично) 17816 домогосподарств 

(12179) домогосподарств 

Сума нарахованих субсидій (тис.грн.) 293873,43тис.грн. 

 

Протягом року відшкодовано субсидій  на оплату житлово-комунальних 

послуг на суму 328 млн.1836 тис. 368 грн. 
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Забезпечення контролю 

за цільовим використанням коштів з державного бюджету  

державними соціальними інспекторами 

 

           За 2018 рік  перевірено 11784 особові справи про достовірність та 

повноту інформації про доходи на підприємствах, організаціях, в осіб – 

суб’єктів підприємницької діяльності та обстежено за місцем проживання 

матеріально-побутові умови сімей з метою встановлення рівня забезпеченості 

та визначення права на призначення державної допомоги, субсидії на ЖКП та 

цільового використання коштів державного бюджету, що виділяються на 

надання державних соціальних допомог.  

           Державними соціальними інспекторами департаменту спільно із 

спеціалістами відділу опіки та піклування служби у справах дітей, Івано-

Франківського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) проведено обстеження та складено акти матеріально-

побутових умов на 55 осіб, які звернулись за наданням висновку до суду про 

доцільність призначення опікуна чи з інших питань опіки та піклування. 

          Крім того, спеціалістами відділу державних соціальних інспекторів 

спільно зі спеціалістами інших відділів та структурних підрозділів складено 575 

актів обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, які 

звернулися за наданням разової грошової допомоги, допомоги на поховання та 

для вирішення питання визнання осіб недієздатними і  призначення опікуна.  

 

 Забезпечення нагляду за правильністю  

призначення (перерахунку) та виплати пенсій 
 Контроль за правильністю застосування законодавства при призначенні 

та перерахунку пенсій здійснюється шляхом перевірки матеріалів пенсійних 

справ та особових рахунків  в управлінні Пенсійного фонду України  у м. Івано-

Франківську. 

          Впродовж 2018 року відділом з нагляду за додержанням вимог 

законодавства при призначенні (перерахунках) та виплаті пенсій перевірено:  

 

Пенсійних справ та особових рахунків Кількість 

станом на 

01.01.2019 

року 

Новопризначених пенсійних справ  2238 

Пенсійних справ, які взяті на облік у ПФ 249 

Пенсійних справ, за якими проведені перерахунки  7394 

Пенсійних справ, за якими проведені масові перерахунки 7657 

Правильність відкриття особових рахунків 2487 
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Виплату пенсій особам, які перебувають на повному 

державному утриманні 
1453 

 Правильність проведення утримань з пенсій (аліменти) 775 

Правильність виплати пенсій та похоронних допомог за 

разовими дорученнями в т.ч. : 

допомога на поховання 

виплата недоотриманих пенсій у зв’язку зі смертю, в т.ч. 

виїздом за кордон та ін. 

 2181 

 

 1786 

 

395 

Всього 24434 

 

          Щомісячно проводилась синхронізація баз даних з управлінням 

Пенсійного фонду України в  м. Івано-Франківську. 

Соціальний захист  осіб з інвалідністю, ветеранів 

війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

                    

 Проводиться робота щодо надання статусу, пільг, компенсацій, засобів 

реабілітації та пересування людям з інвалідністю, ветеранам війни та праці, 

сім'ям загиблих військовослужбовців та працівникам правоохоронних органів, 

які  брали участь в АТО, репресованим, особам, які постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС.  

За звітний період надано наступні послуги:  

 

             Назва послуги Кількість 

Направлено осіб з інвалідністю на ЛКК для 

визначення наявності медичних показань для 

забезпечення автомобілем на пільгових умовах  

84 

Направлено осіб з інвалідністю в МРЕО для 

підтвердження наявності транспортних засобів 
128 

Забезпечено безкоштовними санаторно-курортними путівками згідно 

черговості 295 осіб, з них: 

 

 ветеранів війни  

 
107 

осіб з інвалідністю   138 

реабілітованих осіб та ветеранів ОУН-УПА  

 

36 

осіб, які супроводжували осіб з інвалідністю 14 

Звернулось 1433 особи з інвалідністю для забезпечення технічними та 

іншими  засобами реабілітаці яким видані направлення в протезно-

ортопедичні дільниці та підприємства-виробники 

 

Внесено та відредаговано в ЦБІ індивідуальних 2088 
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програм реабілітації осіб з інвалідністю 

Внесено та відредаговано в ЦБІ особових справ осіб 

з інвалідністю на санаторно-курортне лікування 
1056 

Видано (в т.ч. перевидано) посвідчень статусу 

особи з інвалідністю внаслідок  війни (в т.ч. особам, 

які брали безпосередню участь у бойових діях в 

АТО) 

173 

Видано (в т.ч. перевидано)  посвідчень статусу 

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни 
45 

Видано довідок про видачу (невидачу) талонів на 

пільговий проїзд учасникам бойових дій для 

військових комісаріатів 

378 

Видано посвідчень «Ветеран праці» 60 

Видано посвідчень «Учасник війни» 14 

Видано талонів на пільговий проїзд зі 100% та 50% 

знижкою по Україні ветеранам війни 
53 

Виплачено компенсацій 

 

Кількість Сума 

(тис.грн.) 

Виплачено компенсацію за невикористані 

санаторно-курортні путівки особам з інвалідністю  
52 17,38 

Виплачено компенсацію на транспортне 

обслуговування особам з інвалідністю внаслідок 

війни  

196 80,15 

Виплачено компенсацію на ремонт, бензин, 

технічне обслуговування особам з інвалідністю, які 

мають в користуванні автомобіль 

139 44,22 

 

 

З метою оздоровлення пільгових категорій громадян в санаторно-

курортних закладах, з коштів державного бюджету закуплено 121 путівку в 

на загальну суму 1 млн. 38 тис. 897грн.,а саме: 

- 29 путівок особам з інвалідністю на суму 197 тис. 840 грн.;  

- 10 путівок особам з інвалідністю  (із захворюваннями хребта і спинного 

мозку) на суму 196тис. 803грн;  

- 4 путівки особам, що супроводжували осіб з інвалідністю 1 групи на 

суму 22тис. 691грн.; 

- 78 путівок учасникам АТО на суму 621тис.565грн; 

     Одержано від департаменту соціальної політики обласної державної 

адміністрації 6 путівок для учасників антитерористичної операції, закуплених 

за рахунок коштів обласного бюджету. 
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Громадяни, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року  

№ 936 "Про затвердження  Порядку використання коштів державного бюджету 

для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом  громадян, які 

постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в т.ч. особам з 

інвалідністю І категорії ЧАЕС) за звітний період проведено нарахування та 

виплату, а саме:       

             Назва послуги 

Кількість Сума 

(тис.грн.) 

Доплата за роботу на радіоактивних 

забруднених територіях, збереження заробітної 

плати при переведенні на нижче оплачувану 

роботу та у зв'язку з відселенням, виплата 

підвищених стипендій та надання додаткових 

відпусток громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

      103 

 

 

 

525,205 

Щомісячна грошова допомога у зв'язку з 

обмеженням споживання продуктів харчування 

місцевого виробництва та компенсація за 

пільгове забезпечення продуктами харчування 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

663 

 

 

2 298,186 

Компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю, та 

допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з 

роботи громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

706 

 

 

106, 321 

Оплата санаторно-курортних путівок на 

оздоровлення постраждалих громадян, 

потерпілих дітей та/або путівок на відпочинок 

56 

 

409,341 

Всього 

3 339,053 

   

На реалізацію програми "Пільги на медичне обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" департаментом соціальної 

політики за звітний період відшкодовано: 

-аптеці «Центорія»  вартість безкоштовно відпущених ліків за рецептами 

лікарів лікувальних установ міста Івано-Франківська для амбулаторного 

лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (в т.ч. осіб з 

інвалідністю) в сумі 175 тис. 300 грн.; 

http://www.mvk.if.ua/


______________________________________________________________________________________________________________________ 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. 5567515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

Департамент соціальної політики, вул. М. Грушевського, 29, тел. 552083 

Звіт про роботу департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради  

                                                                                          у   2018 році 

Сторінка 19 з 38 
 

-стоматполіклініці – 49тис. 986 грн. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. 

№ 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації 

учасників антитерористичної операції» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2017 року №1057 «Про затвердження Порядку 

проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та 

постраждалих учасників Революції Гідності», на проходження психологічної 

реабілітації в санаторно-курортні заклади направлено 19 учасників АТО, 

Вартість реабілітації становить  153 тис.47 грн. 

У зв'язку із внесеними змінами до Порядку забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та інших окремих категорій 

населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійне придбання 

технічних засобів реабілітації, переліків таких засобів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України №321 від 05.04.2012 року 

департаментом укладаються двох та трьох сторонні договори про забезпечення 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення 

технічними засобами реабілітації (ТЗР). У 2018 році укладено 187 договорів, 

згідно яких проведено оплату на суму 5 млн. 477 тис. 287 грн. Крім того, 

виплачено компенсацію в сумі  122 тис. 814 грн. 48 особам з інвалідністю за 

придбані за власні кошти засоби реабілітації. 

Надання пільг за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на 

оплату житлово-комунальних послуг 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року №117 

«Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на 

пільги» відділ персоніфікованого обліку проводить реєстрацію осіб, які мають 

право на пільги та відшкодовує організаціям-надавачам послуг за надані 

послуги. 

 Станом на 01.01.2019 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 45533 особи, пільгами з 

оплати за житлово-комунальні послуги користується 11498 осіб. 

        100-відсоткова знижка надається наступним категоріям пільговиків: 

- учасникам бойових дій, яким виповнилося 85 років - 100 чол.; 

- особам з інвалідністю внаслідок війни - 736 чол. 

        75-відсоткова знижка надається учасникам бойових дій – 2918 чол. 

        50-відсоткова знижка надається:  

- учасникам війни - 627 чол.; 

- членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 927 чол.; 

- членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО – 54 чол.; 

- багатодітним сім’ям – 711 сімей; 
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- громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1 і 2 категорії) – 705 

чол.; 

- дружинам (чоловікам) померлих внаслідок аварії на ЧАЕС – 70 чол.; 

- ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної 

охорони, служби цивільного захисту – 1012 чол.; 

- вдовам ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, державної охо-

рони, служби цивільного захисту – 856 чол.; 

- реабілітованим громадянам (згідно ст.1 ЗУ «Про реабілітацію жертв політич-

них репресій в Україні») – 42 чол.    

        25-відсоткава знижка надається «Дітям війни» – 2740 чол. 

 З 01.07.2015 року постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 

року №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям 

громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» 

передбачено, що дітям війни, багатодітним сім’ям пільги надаються за умови, 

що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну 

особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає 

право на податкову соціальну пільгу (з 01.01.2018 року – 2470 грн.)  

З 01.01.2018 року по 31.12.2018 року за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг організаціям-

надавачам послуг за надані пільги відшкодовано 63 млн.815 тис.690 грн.  

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року 

№1045 «Деякі питання виплати стипендій студентам (курсантам) комунальних 

вищих навчальних закладів» станом на 01.01.2019 року на обліку в базі даних 

ЄДАРП перебуває 610 студентів.  

З коштів державного бюджету вищим навчальним закладам для виплати 

стипендій студентам за 2018 рік відшкодовано  9 млн. 409 тис.грн. 

 

           Виплата грошової компенсації для придбання житла 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року 

№ 719 «Питання забезпечення  житлом сімей загиблих  військовослужбовців 

які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також  

особам з інвалідністю внаслідок війни  I –II  групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують  

поліпшення житлових умов» (зі змінами) у 2018 році виділені кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам для виплати компенсації для 

придбання житла вказаним категоріям. 

          Протягом року  проведено п’ять засідань  комісії щодо розгляду заяв 

членів сімей загиблих військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок 

війни II групи з числа військовослужбовців, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України.  

          Комісією розподілені кошти на будівництво (придбання) житла для 1 

сім’ї загиблого військовослужбовця, який брав безпосередню участь в 
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антитерористичній операції  та потребує поліпшення житлових умов та 3 

особам з інвалідністю внаслідок війни  II  групи з числа військовослужбовців, 

які  захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України  в 

сумі  3 млн. 671 тис.671 грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280 за-

тверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місце-

вим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України.  
 Проведено 4 засідання комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміще-

них осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України про виплату грошової компенсації. Комісією затверджено потребу в 

коштах для надання компенсації 3 учасникам бойових дій, в розмірі  2 млн. 

495 тис. 246 грн. та відмовлено в наданні компенсації 1 особі. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня  2018 р. № 214 

затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях 

на території інших  держав, а також членів їх сімей. 

За звітний період проведено 4 засідання комісії щодо розгляду заяв членів 

сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав та осіб з 

інвалідністю про виплату грошової компенсації. Комісією затверджено потребу 

в коштах для виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення 7 особам на суму 7 млн. 363 тис.158 грн.94 коп. Впродовж 2018 

року виплачено компенсації за придбане житло 3 особам на суму 2 млн.283 

тис. 552 грн. 

 

Соціальна та професійна адаптація учасників антитерористичної 

операції, підтримка сімей осіб, смерть  яких пов’язана з участю в масових 

акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, 

побої, мордування 

 

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 року 

№432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції» у 2018 році відповідно до 

укладених договорів  між департаментом соціальної політики та ПП «Автобан» 

проведено  навчання 23 учасників антитерористичної операції  за програмою 

підготовки водіїв транспортних засобів. Вартість навчання за  договорами 

склала 112 тис. 300 грн. 

        Законом України «Про встановлення державної допомоги постраждалим 

учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» 

встановлено умови призначення та виплати державної допомоги постраждалим 
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учасникам та членам сімей учасників масових акцій громадського протесту, що 

розпочалися в Україні 21 листопада 2013 року.  

Департаментом 11 особам проведена виплата  одноразової грошової 

допомоги на загальну суму 2 млн. 725 тис.  а саме: 

1- члену сім’ї загиблого, смерть  якого пов’язана з участю в масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада  2013 року по 21 

лютого 2014 року; 

2- постраждалим учасникам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження; 

4-постраждалим учасникам, які отримали  тілесні ушкодження середньої 

тяжкості; 

4- постраждалим учасникам, які отримали легкі тілесні ушкодження; 

 Департаментом соціальної політики відповідно до «Постанови Кабінету 

Міністрів України від 14.03.2018 №170 «Деякі питання виплати у 2018 році 

разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських 

переслідувань” проведено виплату разової грошової допомоги до 5 травня 

учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам 

війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на 

яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», а також жертвам нацистських переслідувань та 

колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) 

в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а 

також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх 

батьків, членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників 

бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за 

життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового 

каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. 

Всього проведено виплату 6553  особам на загальну суму 7 млн. 873 тис. 

850 грн. 
Відповідно до розпорядження Івано-Франківської ОДА від 03.07.2017 

року №374 «Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, 

спрямованих на щомісячні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і 

сестрам загиблих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, дітям до 18 років та 

неповнолітнім братам і сестрам загиблих (померлих) бійців-добровольців, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на 

Сході України, та додаткову виплату бійцям-добровольцям, які брали участь у 

захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України» 

з коштів обласного бюджету проводиться: 

- щомісячна виплата в розмірі прожиткового мінімуму 2  неповнолітнім 

сестрам  особи, смерть  якої пов’язана з участю в масових акціях громадського 
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протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 

року (всього виплачено 41 тис. 876 грн.); 

   - щомісячна виплата в розмірі 500 грн.  29 бійцям-добровольцям (всього 

виплачено 171 тис. грн.). 
   

Відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації з коштів 

обласного бюджету надаються додаткові щомісячні виплати 18 ветеранам  

ОУН-УПА. Протягом року надано компенсацій на загальну суму 112 тис. 500 

грн.  
  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від   28.10.2004 

року №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання 

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю 

внаслідок війни» та розпорядження обласної державної адміністрації протягом 

2018 року відшкодовано 108 тис. 753 грн. на проведення безоплатного 

поховання осіб, які мають   особливі   заслуги   та  особливі  трудові  заслуги  

перед Батьківщиною.  

Тендерний комітет 

 

Відповідно до Закону України «Про Публічні закупівлі» від 25.12.2015 

року в департаменті соціальної політики створений тендерний комітет. 

Протягом 2018 року тендерним комітетом затверджено річні плани 

закупівель, додатки до річних планів закупівель, здійснено закупівлю теплової 

енергії, електричної енергії, газу, послуг з розрахунку житлових субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за переговорною 

процедурою, послуг з підготовки водіїв транспортних засобів за переговорною 

процедурою, допорогові закупівлі, та ін. Всього підготовлено 77 протоколів 

засідань тендерного комітету.                       

Опікунська рада 

 

    Відбулося 13 засідань опікунської ради та : 

- надано 14 висновків до Івано-Франківського міського суду щодо 

призначення опікунів (піклувальників); 

-  надано 5 згод на  госпіталізацію недієздатних осіб до психіатричних 

лікарень: 

- рекомендовано виконавчому комітету міської ради надати  3 дозволи  на 

відчуження майна, із збереженням прав недієздатних осіб; 

- рекомендовано виконавчому комітету міської ради надати дозвіл 2 

особам на зміну місця реєстрації; 

- надано 6 дозволів на поміщення недієздатних осіб до 

психоневрологічного інтернату.  
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                                           Правова і кадрова робота 

 

За звітний період 2018 року відділом правової роботи та кадрових питань  

підготовлено та перевірено 2 проекти розпоряджень міського голови, 113 

проектів  рішень виконавчого комітету міської ради, 6 проектів рішень міської 

ради. 

 Спеціалісти відділу брали участь у 206 судових засіданнях як позивачі, 

відповідачі та заінтересовані особи по виплаті допомог, про стягнення 

щорічних допомог, про визнання осіб недієздатними та призначення опікунів. 

Подано до Івано-Франківського міського суду 30 відзивів (заперечень) на 

позовні заяви мешканців міста  Івано-Франківська, оскаржено 1 рішення 

господарського суду в Івано-Франківській області до Львівського апеляційного 

господарського суду та 2 рішення адміністративного суду до Львівського 

апеляційного адміністративного  суду. Перевірено 323 договори, укладені між  

підприємствами, установами, організаціями, мешканцями міста та 

департаментом соціальної політики. 

        Підготовлено та надано 233 відповіді на звернення громадян, підприємств, 

установ, організацій. Надано 17 відповідей на постанови про відкриття 

виконавчого провадження та стягнення коштів, виконавчій службі головного 

управління юстиції в Івано-Франківській області та управлінню Державної 

казначейської служби в Івано-Франківській області.  

           Протягом  2018 року підготовлено 426 наказів по департаменту. 

           Складено 107 угод щодо участі у оплачуваних громадських роботах 

непрацюючих осіб у департаменті соціальної політики. 

Проведено роботу шодо переведення на вищі, рівнозначні посади 13 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

Видано довідок з місця роботи 25 працівникам. 

Проводилось заповнення трудових книжок та особових справ 

працівників.  

Готувалась звітно-облікова документація, державна статистична звітність 

з кадрових питань 

Здійснювався постійний контроль за своєчасним присвоєнням чергових 

рангів посадових осіб місцевого самоврядування. Так, 8 особам присвоєно 

вищий ранг посадової особи місцевого самоврядування та проведено 

підрахунок стажу для  25 посадових осіб місцевого самоврядування.  

Направлено 20 працівників на підвищення кваліфікації до Івано-

Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій. 
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           Інформування населення про роботу департаменту 

 

Особлива увага в діяльності департаменту приділяється інформуванню 

населення щодо внесених змін до діючого законодавства, виконання програм, 

проводиться роз’яснювальна робота та ін. Налагоджена співпраця із засобами 

масової інформації, розроблено та опубліковано інформаційні матеріали: на 

WEB-сайті МВК – 178; виступів по телебаченню-51; виступів по радіо–6; 

публікацій в друкованих виданнях-7. 

Департаментом створена сторінка в соціальній мережі Facebook. 

(Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської 

ради). За 2018 рік висвітлено 140 інформацій щодо соціального захисту 

населення міста, було охоплено біля 9 тис. читачів, (всього стежать 256 осіб).  

Інформація про основні показники діяльності департаменту, про порядок 

надання адміністративних послуг, доступ до публічної інформації постійно 

розміщуються на інформаційних стендах департаменту та на сайті виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради.  

Департаментом проводиться робота по залученню мешканців міста для 

отримання послуг в електронному вигляді через комунальний портал 

balance.if.ua. Користувачі WEB-порталу мають можливість отримувати 

інформацію про нарахування субсидій на оплату ЖКП, контролювати свою 

плату за комунальні послуги, дізнатися графік прийому спеціалістів, отримати 

всю необхідну нормативно-довідкову інформацію про порядок призначення 

субсидій. 

На виконання рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради від 01.03.2018р.  № 214 «Про затвердження Положення про 

багатофункціональну електронну картку «Картка іванофранківця» в новій 

редакції», було сформовано список осіб, мешканців міста Івано-Франківська та 

сіл Івано-Франківської міської ради (Крихівці, Микитинці, Угорники, Хриплин, 

Вовчинець), які мають право на пільговий проїзд в громадському транспорті.  

Протягом  2018 року мешканцям міста видано 59610 карток. 

На даний час створений Єдиний соціальний реєстр міста Івано-

Франківська (ЄСР) - міський інформаційний ресурс у вигляді сукупності баз 

даних, що містять персональну інформацію про громадян, які мають право на 

отримання Пільги та доплати, Соціального дисконту чи інших благ відповідно 

до рішень Івано-Франківської міської ради та її виконавчого комітету для 

отримання електронного квитка. Працівники комп’ютерного відділу 

організовують збирання, систематизацію і зберігання інформації для внесення 

до ЄСР, а також вносять відповідні уточнення до ЄСР у разі зміни такої 

інформації. 

 «Картка іванофранківця» - це цільова дисконтна картка, яка надає 

знижки на товари першої необхідності, безкоштовний проїзд в 

громадському транспорті та допомагає її власнику заощадити від 5 до 20 

відсотків власних коштів. 
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Також департаментом проводиться прийом Заяв-анкет, внесення 

наповнення ЄСР, для видачі «Карток іванофранківця» нового взірця. Станом на 

01.01.2019 року прийнято 2599 заяв. 

 

               Міський комітет забезпечення доступності 

 

          В 2018 році проведено чотири засідання міського комітету забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Діяльність 

комітету забезпечується на основі взаємодії між структурними підрозділами  

виконавчого комітету міської ради, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.  

           В 2018 році: 

- з метою ефективного здійснення заходів державного архітектурно-

будівельного контролю, громадськими організаціями людей з інвалідністю  

визначено контактні особи з інвалідністю для співпраці з Управлінням з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю щодо здійснення контролю за 

дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, 

будівельних норм (забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів); 

- на звернення осіб з інвалідністю на вулиці Вовчинецькій, 208 (навпроти 

магазину «Борщ») проведено ямковий ремонт дорожнього покриття проїзду; 

- на вулиці Тролейбусній (від вулиці Хіміків до візового центру), де 

проводилось брукування тротуарів, понижено бортовий камінь в місцях 

переходів, пандусів та сходів для забезпечення доступності маломобільним 

громадянам; 

- спільно з комунальним підприємством «Електроавтотранс» проводиться 

робота щодо закупівлі нових низькопідлогових тролейбусів на маршрути та в 

подальшому обладнання їх системою звукового оповіщення; Здійснено 

поставку 6 низькопідлогових автобусів і забезпечено їх використання на 

маршруті 27;  

- облаштовано освітлення 17 нерегульованих переходів  на загальну суму 750 

тис 578 грн.;  
- облаштовано острівець безпеки на вул. С. Бандери, 60 на суму 282 тис. 526 

грн. ; 

 - встановлено пандус в Народному домі «Княгинин», що на вул. Галицькій, 40 

(за кошти, передбачені на капітальний ремонт); 
 -  враховується забезпечення доступності для маломобільних груп населення 

під час ремонту вулиць, відремонтовано водовідвід на вулиці Страчених, 

опрацьовується можливість розширення тротуару на куті Слави Стецько –  

Коновальця; 

-  на вул. Валовій влаштовано модульну громадську вбиральню (вартість робіт 

складає 850 тис. грн.), підводяться необхідні комунікації. 
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- на здійснення ремонту електромереж в будинку 19 на вулиці С.Петлюри в 

бюджеті 2018 року передбачено кошти в сумі 740 тис. грн. Станом на 

01.01.2019 року проведено допорогову закупівлю в системі онлайн закупівель 

ProZorro та укладено угоду з ТзОВ "Волинська Електротехнічна Компанія". 

Підрядною організацією розпочато роботи та виконаний певний обсяг робіт. 

- титульним списком на 2018 рік передбачено кошти в сумі 1 млн. грн. для 

забезпечення доступності людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Згідно списку улаштовано пандуси: в житловому будинку на вул. 

Кисілевської,40А, в житловому будинку на вул. Південний Бульвар, 36, в 

житловому будинку на вул. Симоненка, 5. 

В 2018 році облаштовано 4 пандуси (заїзди) до під’їздів житлових будинків 

за адресами: 

- вул. Молодіжна,42 (І під’їзд); 

- вул. Володимира Івасюка, 28, (3-ій під’їзд); 

- вул. Набережна ім. В.Стефаника, 34а, (5-й під’їзд) 

-  вул. Вовчинецькій,184 (І під’їзд) 

          За інформацією КП «Івано-Франківськміськсвітло» в місті Івано-

Франківську станом на 01.01.2019 року налічується 48 світлофорних об’єктів, з 

них: 

- озвучено 40 світлофорних об’єктів;  

- облаштовано таблом відліку часу 15 світлофорних об’єктів. 

          Всі світлофорні об’єкти в робочому стані.  

        Департаментом освіти та науки з метою забезпечення доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів освіти  в 2018 

році виготовлялась проектно-кошторисна документація на встановлення 

пандусів в: СШ №5; СШ №11; СШ №13; СШ №17; ПМП; МЦДЮТ; ДНЗ №10; 

ДНЗ №11(передбачено 200 тис. грн.). 

З 04.06.2018р. почала функціонувати комунальна установа «Інклюзивно-

ресурсний центр Івано-Франківської міської ради», де проводиться комплексна 

психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами. На сьогоднішній день зареєстровано 25 дітей.  

У СШ № 1, ЗШ № 17 для дітей з порушеннями зору і розумовою 

відсталістю виділено першу та останню сходинку сходового маршу 

контрастним краєм за кольором та фактурою матеріалу, що відрізняється від 

решти сходинок.         Для дітей з порушенням слуху та зору у СШ № 1 

забезпечено систему тактильної та візуальної інформації: прикріплено таблички 

з інформацією про призначення кімнати, її номер (надписи на таблиці нанесено 

шрифтом Брайля), на дверях та сходах нанесено маркувальні смуги, надписи 

«Вхід», «Вихід». У ЗШ № 17 проведено роботи до  нового навчального року. 

Для дітей з порушеннями зору у ЗШ № 17 навчальні приміщення обладнано 

системою комбінованого освітлення, забезпечено місцеве освітлення робочого 

місця; 

http://www.mvk.if.ua/


______________________________________________________________________________________________________________________ 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. 5567515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

Департамент соціальної політики, вул. М. Грушевського, 29, тел. 552083 

Звіт про роботу департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради  

                                                                                          у   2018 році 

Сторінка 28 з 38 
 

В СП «Міська поліклініка №2» встановлено перила, замовлено 

антиковзне покриття, проведено ремонт мотору системи вентиляції. 

В СП «Міській поліклініці №3» (центральний корпус, вул. Франка, 30) 

встановлено  2 пандуси (зовнішній та внутрішній); 

В амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Угорники,  

встановлено  зовнішній пандус;  

В СП «Міській поліклініці №4»: замовлений звуковий орієнтир для осіб з 

обмеженими особливостями,  здійснений монтаж додаткового поручня для 

пандуса; функціонує ліфт; обладнаний туалет для осіб з інвалідністю; нанесено 

на сходових клітках смужки жовтого кольору для пацієнтів з ослабленим 

зором; 

В СП «Міській поліклініці №5»: встановлений пандус  для людей з 

обмеженими фізичними властивостями; обладнана кнопка виклику медичного 

персоналу; на першому поверсі облаштований туалет для осіб з обмеженими 

можливостями; з першого по другий поверх облаштований підйомник для осіб 

на інвалідних візках; на сходинках означено лінії жовтого кольору для осіб з 

вадами зору.  

В центральній міській клінічній лікарні влаштовано тимчасовий пандус до 

входу в консультативну поліклініку корпусу №2 та облаштовано туалети для 

осіб з інвалідністю в хірургічному відділенні та на І поверсі корпусу №5. 

В комунальному некомерційному підприємстві «Івано-Франківський 

міський клінічний перинатальний центр» на даний час пандусами обладнані 

наступні структурні підрозділи: жіночі консультації № 1 , 2 , 3 ; гінекологічний 

корпус, а також розробляється ПКД на капітальний ремонт приймального 

відділення акушерського корпусу, де заплановано встановлення пандуса з 

метою забезпечення доступності осіб з інвалідністю. 

Крім того, забезпечено доступ до приміщень лікувальних корпусів міської 

клінічної лікарні №1:    

- на вході в приймальне відділення встановлено автоматичні  розсувні двері, в 

наявності є пандус; 

- на сходових клітках розфарбовано нижню і верхню сходини жовтими 

смугами. 

 До міської  стоматологічної поліклініки встановлено пандус, обладнано 

кабінку в туалетній кімнаті для людей, які пересуваються на інвалідних візках. 

      В 2018 році укладено 2 договори з ПОГ «Івано-Франківським УВП 

Чернівецького УВО Українського товариства сліпих» про організацію 

громадських робіт та фінансування їх організації.  

За вищезазначеними  договорами  протягом січня-листопада 2018 року  

50 осіб з числа безробітних здійснювали супровід осіб з інвалідністю зору.  

 

 

 

 

http://www.mvk.if.ua/


______________________________________________________________________________________________________________________ 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. 5567515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

Департамент соціальної політики, вул. М. Грушевського, 29, тел. 552083 

Звіт про роботу департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради  

                                                                                          у   2018 році 

Сторінка 29 з 38 
 

                    Івано-Франківський міський центр соціальних служб  

                                            для сім'ї, дітей та молоді.   

 

           Спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги.  

       З метою попередження складних життєвих обставин та, в першу чергу, 

раннього дитячого сирітства МЦСССДМ забезпечує діяльність 

консультативного пункту в міському клінічному перинатальному центрі.  

      У 2018 році із дванадцятьма  породіллями  проводилася індивідуальна 

робота в пологовому будинку з  метою попередження відмови від 

новонародженої дитини, покращення психоемоційного стану до та після 

пологів, формування навичок відповідального батьківства, а також з родичами 

породіль щодо допомоги в  догляді за новонародженими дітьми вдома тощо.  

      Виявлення, оцінка потреб, надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих 

обставинах,  здійснюється в рамках діяльності «Служби соціальної підтримки 

сімей». 

           Впродовж   2018 року соціальними послугами охоплено 1371 сім’ю , з яких 

1029 сімей та особи перебувають у складних життєвих обставинах.  

   Під соціальним супроводом перебувало 124 сім’ї, в яких виховується 251 

дитина та 14 осіб. У зв’язку із подоланням родинами складних життєвих 

обставин завершено соціальний супровід  6 осіб та 65 сімей. 

            В ході соціального супроводу покращено взаємостосунки у родинах; 

підвищено рівень виховного потенціалу батьків; сформовано навики розподілу 

власного бюджету та заощадження коштів; ведення господарства та 

покращення санітарно-гігієнічних умов проживання; надано інформаційні 

послуги щодо працевлаштування членів родин, отриманні субсидій та пільг, 

оздоровленні дітей, отриманні медичної допомоги; покращено матеріальний 

стан родин. Постійно проводиться робота щодо запобігання домашньому 

насильству, бесіди щодо популяризації здорового способу життя та  

профілактики негативних явищ. 

       До Дня Незалежності організовано пізнавально-екскурсійну мандрівку 

«Карпатський трамвайчик»  в с. Вигода  Долинського  району в рамках акції  

"Пізнаймо Україну разом" для 40 дітей пільгових категорій. 

      До нового навчального року 50 дітей із сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах отримали сертифікати вартістю 400 грн на придбання 

шкільного приладдя.  

Фахівці із соціальної роботи надавали соціальні послуги 49 сім'ям, в яких 

виховується 82 дитини із числа вимушених переселенців з АР Крим, східних  

регіонів.  

  Соціальною роботою охоплено  64 сім’ї та особу,  члени яких беруть 

участь в АТО; сім’ї, в яких поранені або  загиблі  учасники АТО.  В ході 
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роботи із сім'ями покращено психо-емоційний стан, поінформовано про 

санаторно-курортне  лікування, психологічну реабілітацію, оформлення пільг 

на оплату житлово-комунальних послуг, залучено дітей до змістовного 

дозвілля, здійснено сприяння в оздоровленні дітей. 

  В Центрі систематично проводяться заходи та майстер-класи з метою 

залучення дітей та батьків до змістовного дозвілля та набуття нових навиків. 

До Дня матері проведено майстер клас з приготування піци в піцерії 

«Фраголіні», до Дня міста – екскурсію історичним центром міста для дітей із 

сімей СЖО, до Дня сім’ї – майстер клас  «Родинний календар» та «Родинне 

дерево» для прийомних батьків, до Дня захисту дітей -  майстер-клас 

«Гончарний круг збирає друзів». 

З січня до травня 2018 року доброволець Корпусу Миру, залучений до 

роботи МЦСССДМ, проводив щотижневі заняття з англійської мови для дітей 

із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

     З метою  організації змістовного дозвілля дітей в канікулярний період 

проведено: 

- 12 профілактичних заходів у пришкільних таборах щодо популяризації 

здорового способу життя; 

-  4 майстер - класи з декоративно-ужиткового мистецтва у ЛОК «Лімниця»;  

- 4 майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва та пізнавальну гру 

«Пригоди в Здоровляндії» для дітей із сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, на базі МЦСССДМ; 

-  майстер клас з виготовлення листівок та метеликів до Дня батька в парку 

культури ім. Т. Шевченка.  

З метою організації змістовного дозвілля 515 дітей пільгових категорій 

безкоштовно відвідали кінофільми  в кінотеатрі "Космос", 482 дітей - лялькові 

вистави обласного академічного театру ляльок.  За підтримки БФ "Сила 

Прикарпаття" 64 дитини із сімей, які перебувають у СЖО відвідали майстер-

класи з декоративно-ужиткового мистецтва.   

За звітний період фахівцями із соціальної роботи  здійснено 312  перевірок 

цільового використання коштів при народженні дитини. За результатами 

перевірок направлено інформацію в департамент соціальної політики щодо 

припинення виплат 3 сім`ям. 

     МЦСССДМ забезпечено соціальний супровід 14 прийомних сімей, в яких 

виховується 20 дітей (в т. ч. 2 сім'ї  вимушених переселенців) та  дитячого 

будинку сімейного типу (8 дітей) з числа внутрішньо переміщених осіб.  

Постійно проводиться робота із вдосконалення взаємодії прийомних дітей 

та прийомних батьків, підтримання взаємостосунків прийомних дітей з 

біологічними родичами (контакти по телефону з братами та сестрами, зустрічі 

з родичами), адаптації дітей до нових умов проживання, профорієнтації дітей 

та сприяння у вступі до професійно-технічних навчальних закладів тощо. 
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З метою популяризації та залучення мешканців міста до нових форм роботи 

з дітьми - сиротами та дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, 

проводиться інформаційна кампанія з питань наставництва та патронатних 

сімей. Так, у звітному періоді проведено 5 відеолекторіїв для потенційних 

патронатних вихователів на базі МЦЗ та 2 радіопередачі на ОТК «Карпати». В 

кінотеатрі Люм’єр перед кіносеансами демонструється інформаційний 

рекламний ролик щодо послуги патронату над дитиною.  

МЦСССДМ долучився до  ХІІІ Всеукраїнської благодійної акції ВБФ 

«Серце до серця» – «Почуй світ!», головною метою якої був збір  коштів для 

дітей з вадами слуху та придбання медичного обладнання для дитячих лікарень 

області. 21 квітня 2018 року у кінотеатрі «Люм`єр» відбувся благодійний 

перегляд мультиплікаційного фільму «Леонардо: Місія Монна Ліза» та аукціон 

робіт осіб з функціональними обмеженнями центру соціально-психологічної 

реабілітації «Дивосвіт». Виручені кошти передано ВБФ «Серце до серця». 

 Щоденно з 16 до 21 год. забезпечується робота спеціалізованої служби 

«Телефон довіри», де можна отримати психологічну допомогу. За звітний 

період  «Телефоном довіри» зафіксовано 536 звернень. 

В рамках діяльності служби «Соціальний супровід неповнолітніх і молоді, 

яка повернулась з місць позбавлення волі або відбувають покарання без 

позбавлення волі» отримувачами послуг МЦСССДМ були 10 осіб, які 

повернулись з місць позбавлення волі та 20 осіб, які відбувають покарання, не 

пов’язані із позбавленням волі. Молодь даної категорії відвідано за місцем 

проживання, складено оцінку потреб, поінформовано про діяльність 

МЦСССДМ, надано інформаційні буклети щодо здорового способу життя та 

послуг МЦСССДМ. Одна особа перебуває під соціальним супроводом. 

       Впродовж звітного періоду в рамках діяльності Центру відвідування для 

неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом, проводилася 

індивідуальна робота з 17 особами та їх батьками. 

Основними завданнями «Служби соціально-профілактичної роботи» (ССПР) 

є зменшення шкоди для споживачів ін’єкційних наркотиків та запобігання 

поширенню ВІЛ – інфекції та СНІДу.  

Впродовж 2018 року до ССПР звернулось 13 клієнтів - ін’єкційних 

споживачів наркотиків, яким надано інформаційні та консультативні послуги. 

Також клієнтами ССПР було 8 осіб, яких торкнулась проблема ВІЛ-інфекції, 

з них 1 дитина. 

Івано-Франківським МЦСССДМ спільно з партнерами соціальної роботи 

проведено інформаційно-профілактичні акції, зокрема: 

-до Дня боротьби з туберкульозом,  23.03.2018 року, спільно з ГО Принцип+ та 

обласним клінічним фтізіопульмонологічним центром;  

-до дня непаління, 30.05.2018р., спільно з ПЛАСТ НСУО та ГО "Принцип +". 

-до Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом, 30.11.2018р., спільно з Департаментом 

молодіжної політики та спорту та ГО «Принцип +». 
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      Спільно з департаментом молодіжної політики та спорту 30.11.2018р.  

проведено круглий стіл з питань профілактики ВІЛ/СНІДу у молодіжному 

середовищі «Не дай СНІДу шанс». Участь у роботі круглого столу взяли 

представники управління охорони здоров’я міської ради, КНП «Центр 

первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги», Обласного 

Центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, регіональний представник та 

координатор Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ГО «Принцип +», 

ГО «Спільними зусиллями», ГО «Центр підготовки чемпіонів «Золотий 

Дракон», Міжнародної антинаркотичної асоціації, Обласної Організації 

Товариства Червоного Хреста України, БОБФРЦН «Захід шанс», студенти 

ПНУ ім. В. Стефаника та університету Короля Данила. 

До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, 30.07.2018р., взято 

участь у Всеукраїнській інформаційній акції, яка проводилася на Вічевому 

майдані  

У 2018 році здійснювалась індивідуальна соціальна робота згідно планів 

реабілітації з двома особами, які мають статус постраждалих від торгівлі 

людьми. 

 За звітній період 236 сім'ям надано 1254 кілограми гуманітарної допомоги 

одягом та взуттям, переданої жителями міста. Допомогу засобами гігієни, 

продуктами харчування та медикаментами отримали 178 сімей. 

Всього за 2018 рік надано 11862 послуги 3924 особам. 

Завдяки транспортному засобу, переданому МЦСССДМ рішенням 

виконавчого комітету, з`явилась можливість здійснення впродовж 

найкоротшого проміжку часу екстреного втручання для вирішення складних 

життєвих обставин. Також, автомобіль МЦСССДМ тричі на тиждень виконує 

функцію соціального таксі для мешканців міста.  

З метою надання дітям статусу постраждалих від воєнних дій та збройних 

конфліктів відповідно до постанови КМУ від 11.04.2018р. №301 «Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 і від 

5 квітня 2017 р. №  268» МЦСССДМ здійснює оцінку потреб дітей та подає 

висновок до ССД. 

Інформація про діяльність та заходи МЦСССДМ постійно висвітлюється на 

офіційній сторінці в мережі фейсбук 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100016545429828). 

 

           Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з                        

                 функціональними обмеженнями "Дивосвіт" 

 

Діяльність центру спрямована на надання психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, інформаційних послуг дітям та молоді до 

35 років з функціональними обмеженнями і членам їх сімей. В центрі денного 

перебування особи з інвалідністю мають можливість спілкуватись один з 

одним, знаходитись в позитивному середовищі прийняття та підтримки, 
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реалізовувати свої творчі можливості та підтримувати набуті навички, брати 

участь у громадському житті.  Важливим елементом діяльності закладу є 

терапевтична робота з батьками клієнтів центру. З цією метою створено клуб 

«Шанс» для батьків, організовуються зустрічі з фахівцями медичної, 

юридичної та соціальної сфери.  

Для забезпечення відповідної роботи, для 35-ти молодих осіб, що 

знаходяться на денному перебуванні та 12 учасників групи взаємодопомоги, 

працівниками центру розроблені індивідуальні плани реабілітації у 

відповідності до рекомендацій МСЕКу. 

В процесі виконання реабілітаційних програм фахівцями центру 

проводяться заняття з:   

  -  розвитку та підтримки набутих навичок: письма, читання та математики; 

  -  збереження та розвитку  соціально-побутових  і гігієнічних навичок; 

  -  розвитку мовленнєвих навиків та дрібної моторики рук; 

  -  лікувальної фізкультури;  

  -  кулінарії; 

  - трудової реабілітації та естетичного виховання, що дають змогу   розширити 

творчі здібності, налагодити змістовне дозвілля,  досягти незалежності, 

успішно реабілітуватися та інтегруватися в суспільство.  

          Діти та молодь забезпечуються щоденним одноразовим харчуванням.   

          В ході соціально - психологічної реабілітації з метою розвитку 

комунікативних та емпатійних  вмінь та навичок, формуванню адекватної 

самооцінки, соціальні педагоги та психолог проводять розвиваючі заняття, 

бесіди, тренінги, майстер класи.   

     В ході  фізичної реабілітації клієнти центру брали активну участь у 

спортивних естафетах, перегонах на веломобілях, а також організовано 4 

поїздки до реабілітаційного центру диких тварин в с. Крилос.      

З метою розвитку  творчої  активності молоді, активізації творчих 

здібностей, самореалізації, самовдосконалення, проводиться ознайомлення зі 

здобутками української культури та традицій.  

В центрі «Дивосвіт» реалізовано спільний проект з МОМ «Інтегрований 

театр». Завдяки даному проекту відвідувачі центру мають можливість 

удосконалювати свої навички дикції, розвивати пам'ять, стимулювати 

діяльність дрібної моторики рук, демонструвати свої творчі здобутки та брати 

участь у житті громади міста. Так, актори інтегрованого театру брали 

неодноразову участь у фестивалях дворів, організованих МОМ.  

Діти та молодь з функціональними обмеженнями брали участь у 

фестивалях «Повір у себе» та «Горицвіт». Організовано спільні заходи та 

відвідування  реабілітаційного центру «Надія є» в м. Долина, відвідування кіно 

сеансів. Також налагоджено постійну співпрацю з «Інваспорт» з метою 

залучення дітей та молоді до спортивного життя міста. Відвідувачі центру 

беруть активну участь у змаганнях на веломобілях, шашковому турнірі, 

естафетах,  Дні Олімпійського бігу та ін. Спільно з лігою толерантності особи з 
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інвалідністю взяли участь у записі відео про толерантність для європейського 

спортивного каналу Sport1 та брали участь у футбольних матчах. 

Всього за 2018 рік відвідувачам та батькам Центру "Дивосвіт" надано 2113  

індивідуальних та 636  групових послуг. 
 

                                 Будинок нічного перебування 

 

 З 16.02.2007р. (рішення Івано-Франківської міської ради Х сесії п’ятого 

демократичного скликання від 07.12.2006 року “Про створення будинку 

нічного перебування”) функціонує будинок нічного перебування, який 

фінансується та утримується за рахунок коштів, що виділяються із міського 

бюджету; благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, інших надходжень, 

не заборонених законодавством України. 

 Будинком нічного перебування постійно надаються наступні соціальні 

послуги: 

- cоціально-побутові: ночівля, санпропускник, дезкамера; 

- харчування в благодійному фонді “Карітас”, надання гуманітарної 

допомоги (одяг, взуття); 

- медико-профілактичні: первинний огляд медичною сестрою, видача 

направлень для проходження медогляду, влаштування на лікування в стаціонар; 

- представництво інтересів: видача посвідчень про взяття на облік,  

виготовлення документів (паспорт, реєстрація, пенсія, група інвалідності, 

влаштування до геріатричних пансіонатів), відновлення втрачених родинних та 

соціальних зв’язків;    

- соціально-інформаційні: надання консультацій клієнтам закладу,  

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; 

-   сприяння в працевлаштуванні. 

Протягом 2018 року до будинку нічного перебування звернулося 97 осіб, з 

них: 20 осіб з місць позбавлення волі, 3 внутрішньо переміщені особи та 4 

особи, учасники АТО. Клієнтам закладу надано 2896  послуг ліжко-місця, 2896 

послуг санпропускника, послугами дезкамери та  прання  одягу скористалось 

609 осіб. Направлено до медичних установ 238 осіб, з них: влаштовано в 

стаціонар на лікування 14 осіб, видано гуманітарну допомогу (одяг, взуття) 160 

особам,  довідки на харчування в благодійну їдальню БФ «Карітас» видано 19 

особам. 

З метою протидії епідемії туберкульозу в місті Івано-Франківську всім 

відвідувачам закладу видаються направлення для проходження рентгенівського 

обстеження в СП «Міській поліклініці № 2. 

На базі будинку нічного перебування діє центр обліку бездомних осіб, який 

працює з 830 до 1715, завданням якого є виявлення та ведення обліку бездомних 

осіб, а також забезпечення реалізації бездомними особами прав та свобод, 

визначених законодавством України. 
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 За звітний період в центр обліку звернулось 248 осіб, з них: 33 особи з 

місць позбавлення волі, 7 осіб –учасники АТО, 3 внутрішньо переміщені особи. 

Відновлено документи  10 особам, надано послуг з реєстрації місця проживання 

58 особам, надано допомогу з оформлення документів для встановлення групи 

інвалідності 8 особам. Видано довідки про склад сім'ї 38 особам. Надано 1803 

інформаційні послуги, видано посвідчення про взяття на облік 39 особам.     

          Щомісяця Івано-Франківським міським центром зайнятості надається 

перелік актуальних вакансій для працевлаштування бездомних осіб. За звітний 

період працевлаштовано 11 осіб. 

  Завдяки комплексному  підходу  до  надання  соціальних   послуг   

бездомним   особам, в залежності від їх індивідуальних потреб, 12 клієнтів  

закладу реінтегрували.  

  Відновлено втрачені родинні зв’язки 3 особам. 

Соціальним патрулем виявлено 169 осіб, з них: 22 особи вперше. Даним  

особам надано 891  соціальну консультацію щодо діяльності будинку нічного 

перебування  та скеровано до закладу для отримання соціальних послуг. 

Інформаційно-роз'яснювальною  роботою охоплено 795 осіб. 

На базі будинку нічного перебування створено банк одягу та взуття, який 

постійно оновлюється відповідно до сезону. Також в закладі функціонує 

бібліотека, що дає змогу бездомним громадянам  проводити  дозвілля за 

читанням книг. 

На виконання розпорядження міського голови №393-р від 11.10.2018року 

на базі Будинку нічного перебування розгорнуто цілодобовий пункт обігріву. За 

час роботи пункту у 2018 році послугами обігріву скористалося 69 осіб та 

надано 888 послуг обігріву. Для повноцінного функціонування пункту обігріву: 

•  в закладі обладнано спеціальну кімнату; 

• завдяки налагодженій співпраці з приватними підприємцями та 

благодійними організаціями оновлено банк одягу та взуття теплими 

речами; 

• поповнено та оновлено медикаменти для надання першої медичної 

допомоги; 

• розроблено відповідний інформаційний буклет для розповсюдження 

серед населення під час проведення соціального патрулювання; 

   Будинком нічного перебування постійно проводиться робота із залучення 

до надання соціальних послуг бездомним особам інститутів громадянського 

суспільства. Зокрема, налагоджена співпраця з громадськими та релігійними 

організаціями, а саме:  

- благодійним фондом «Карітас» (клієнти закладу мають можливість 

безкоштовно харчуватися в благодійній їдальні; безоплатно надано продукти 

харчування до різдвяних свят);  
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- приватною пекарнею «Плюс» (щотижня безкоштовно надає хліб для 

клієнтів закладу); 

- кожного тижня благодійно  привозять вечерю клієнтам закладу 

представники церкви Матері Божої Неустанної Помочі, Духовної семінарії та 

Церкви Євангельських християн баптистів; 

- щонеділі проводиться благодійна вечеря для клієнтів закладу  

представниками Церкви Адвентистів Сьомого Дня. 

  За сприяння будинку нічного перебування Церквою Євангельських 

християн баптистів щовівторка в парку Воїнів-інтернаціоналістів проводиться 

благодійний обід для бездомних осіб та найбільш вразливих категорій 

населення. На даному обіді постійно харчується до 40 осіб. 

  Будинком нічного перебування проводиться інформаційно-роз’яснювальна 

робота щодо реінтеграції бездомних та соціальної адаптації звільнених осіб на 

сторінці у соціальній мережі Facebook. Інформаційні буклети про послуги, які 

надаються будинком нічного перебування, розповсюджуються серед населення 

під час проведення соціального патрулювання. 

  Розроблено та озвучено аудіо-ролик (на правах соціальної реклами)  на 

радіо «Дзвони», ТРК «Вежа», «Вуличне радіо» про професійних жебраків, які 

зловживаючи довірою жителів міста, займаються жебракуванням. 

           

 

Івано-Франківський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

 

 Центр надає послуги одиноким громадянам похилого віку, людям з 

інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не 

здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. 

Відділеннями територіального центру надано 144 740 соціальних послуг 

для 2064 осіб. Відділенням соціальної допомоги вдома надано послуг 565 

особам, які за висновками медичних установ потребують постійної сторонньої 

допомоги.  

 Комплекс соціально-побутових послуг надається соціальними 

робітниками одиноким людям похилого віку та особам з інвалідністю за місцем 

проживання відповідно до їх замовлень. 

Підготовлено та направлено в департамент соціальної політики 

облдержадміністрації пакет документів для 27 осіб на влаштування в інтернатні 

заклади. 

Відділенням денного перебування надано послуг 648 особам.  

Проводиться соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, людей з 

інвалідністю з метою усунення обмежень життєдіяльності, відновлення знань, 

вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього 

господарства, самообслуговування, навчання трудовим навичкам, надання 
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інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася та 

надання методичних порад, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, 

організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, 

створення гуртків тощо).  

Відділенню підпорядковано надання соціально-педагогічної послуги 

“Університет третього віку” (послуги отримали 60 осіб). 

Інноваційним підходом з надання соціальних послуг є створення 

мультидисциплінарних команд, які надають комплекс соціальних послуг 

особам,  які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги  за   місцем   їх проживання (надано послуг 374 особам).  

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги надано грошову та натуральну допомогу 851 особі, які звернулися за 

різними видами допомог, на суму 237 тис. 134 грн.  

Майстернею з ремонту взуття та службами побуту відремонтовано 629 

пар взуття особам з інвалідністю та пенсіонерам. 

Для осіб з інвалідністю та пенсіонерів організовано 45 перукарських 

послуг.  

Функціонує банк прийому та видачі речей, що були в користуванні. 

(зібрано речей – 3 440 найменувань на суму 42 тис.251 грн.; видано одягу, що 

був у вжитку 573 особам на суму 43 тис.269 грн.) 

Надано допомогу продуктами харчування 629 особам на суму                   

179 тис. 283 грн.  

 У тимчасове користування одиноким громадянам та особам з 

інвалідністю передаються побутові прилади за укладеними договорами - 

пральні машини та холодильники. В користуванні знаходяться побутові 

прилади в загальній кількості – 17 шт. 

Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 573 

громадян, які потребують різних видів допомог.    

 Департаментом соціальної політики в 2018 році відповідно до рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 12.04.2018 року 

№365 впроваджено послугу «Соціальне таксі» на базі Івано-Франківського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг).         

        Автотранспортні послуги з перевезення одиноких громадян, які 

проживають самі та не мають родичів у місті Івано-Франківську, або 

перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі; хворих з хронічною 

нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу; осіб з інвалідністю зору 

І,ІІ груп; осіб, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, милиць, 

палиць і осіб, які у зв’язку із захворюванням не можуть самостійно 

пересуватися, що підтверджується висновком ЛКК надаються автотранспортом 

Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), Івано-Франківського міського центру соціальних 
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служб для сім’ї, дітей та молоді, Івано-Франківського міського центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді  з функціональними 

обмеженнями «Дивосвіт» за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті 

на утримання Івано-Франківського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) та коштів у вигляді добровільних 

пожертвувань підприємств, установ, організацій, релігійних об’єднань і внесків 

окремих громадян.          

За наданням послуги «Соціальне таксі» до Івано-Франківського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) звернулася 66 осіб, яким надано 373 послуги. 

       

 

 

                                           

    Директор департаменту                                     Василь Семанюк 
 

   Н.Пелікан 552083 
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