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Звіт 
Департаменту соціальної політики 

виконкому Івано-Франківської міської ради 

за 2021 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. 

Виконання стратегічних  цілей  департаменту  соціальної  політики в 

2021 році: 

         Організація  прийому громадян  з максимальною зручністю та 

доступністю для жителів  Івано-Франківської міської територіальної громади. 

- В приміщенні департаменту соціальної політики організовано прийом 

громадян з усіх питань, що входять до компетенції департаменту, за принципом 

ЦНАП. Впроваджено надання всіх адміністративних послуг, що надаються 

департаментом у Головному офісі ЦНАП та територіальних підрозділах ЦНАП. 

Отримано обладнання та меблі для організації роботи працівників 

структурних підрозділів з питань соціального захисту населення від Міністерства 

соціальної політики в межах реалізації проекту «Модернізація системи соціальної 

підтримки населення України», що фінансується Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку на загальну суму 1 215 986,52 грн. 

Впровадженя програмного  комплексу «Соціальна громада». 

У департаменті з 01.07.2021р. впроваджено програмний комплекс «Соціальна 

громада». Заяви з необхідними документами для призначення пільг, субсидій, 

допомог, приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру 

надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи. 

 

 

В повному обсязі реалізовано проєкт бюджету участі «Облаштування 

комфортної зони звернення та очікування громадян у приміщені Департаменту 

соціальної політики». 

 

Здобуто перемогу у конкурсі проєктів бюджету участі з проєктом 

«Мобільність соціальних послуг департаменту соціальної політики».  

 

Щодо особливих досягнень департаменту  соціальної  політики в 2021 

році: 

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 04.06.2021 року №203-10 «Про 

створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, внесення змін до Положення про будинок нічного 

перебування» утворено притулок для осіб, які постраждали від домашнього   
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насильства та/або насильства за ознакою статі   як    структурний    підрозділ     

будинку нічного перебування  без створення юридичної. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №696-р «Про затвердження 

розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році» 

затверджено субвенцію для бюджету Івано-Франківської міської територіальної 

громади в розмірі 1 701 850 гривень на створення мережі спеціалізованих служб 

підтримки осіб, а саме для придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю для притулку та придбання автомобіля (мінівена) з метою забезпечення 

функціонування утвореної при притулку мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі. За виділені кошти придбано автомобіль 

вартістю 1 260 000,00 грн.,  товари та предмети довгострокового використання, в 

т.ч. підйомний механізм для осіб з інвалідністю, на загальну суму 441850,00 грн. Із 

коштів, передбачених як видатки споживання, придбано товарів на суму 43600,00 

грн. 

 

                                      Робота із зверненнями громадян 

 

За 2021 рік до департаменту соціальної політики виконкому Івано-

Франківської міської ради надійшло 86762 звернення (з організацій –  675 

звернень, з питань призначення допомог -27817 звернень, з питань субсидій – 

8100 звернень, з питань призначення пільг – 6781 звернення, з питань 

забезпечення засобами реабілітації та санаторно-курортного лікування – 5415 

звернень, з питань надання одноразових допомог – 34809 звернень, з інших 

питань -3165 звернень). 

Основними причинами звернень громадян, що надходили до департаменту 

є неоднозначне законодавче тлумачення деяких соціальних питань, недостатній 

життєвий рівень малозабезпечених верств населення міської територіальної 

громади, невеликі розміри пенсій, соціальних допомог, надання субсидій на 

житлово комунальні послуги, тощо. 

         На всі звернення надано відповіді у встановлені законодавством терміни.  

     

З метою посилення соціального захисту людей з інвалідністю, ветеранів ОУН-

УПА, учасників АТО/ООС, членів сімей учасників та загиблих в АТО/ООС, та 

інших категорій громадян, мешканців Івано-Франківської міської територіальної 

громади, створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій, 

рішеннями Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020 року  затверджено 

наступні Програми (Положення) соціального захисту в міській територіальній 

громаді на 2021-2025 роки: 

 

1. Програма соціальної підтримки окремих категорій громадян в Івано-

Франківській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки. 
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            Для забезпечення виконання Програми на 2021 рік з коштів бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади виділено   39 млн. 70 тис. 6 грн.   

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

житлово-комунальні послуги певним категоріям громадян у 2021 році  виділено  3 

млн. 359 тис. 400 грн. 

 

 

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. 

 

 

За 2021 рік виплачено щомісячних надбавок, компенсацій в сумі 6 млн. 419 

тис. 859 грн. 

 

Категорія Розмір надбавок, 

компенсацій в місяць 

2021 рік 

тис.грн. 

Мати Героя Небесної Сотні   У розмірі прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

27,996 

Ветерани ОУН-УПА 2000 грн. кожному 

 

233,500 

Реабілітовані особи, статус 

яким встановлено згідно ст. 1 

500 грн. кожному 636,353 

       

 

Категорія 

 

% пільг 

Нарахован

о 

Відшкодов

ано 

тис.грн. 

Ветерани ОУН-УПА та члени сімей 

ветеранів ОУН-УПА  

100 % 81,3 73,5 

Сім’ї військовослужбовців, які загинули в 

Афганістані 

50 % 56,6 46,3 

Реабілітовані особи, статус яким 

встановлено згідно ст. 3 Закону України 

«Про реабілітацію жертв політичних 

репресій в Україні» та вдови реабілітованих 

50 % 1533,6 992,4 

Особи з інвалідністю зору І та ІІ груп 50 % 928,4 686,4 

Особи з інвалідністю з дитинства І групи 50 % 759,5 513,3 

Всього  3359,4 2311,9 
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Закону України «Про 

реабілітацію жертв політичних 

репресій в Україні » 

Сім’ї військовослужбовців, які 

загинули в Афганістані 

У розмірі прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

279,960 

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 

1126,636 

Почесні громадяни міста Івано-

Франківська 

У розмірі прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

133,224 

 Компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги 

 

Розмір компенсації 

визначається постановою 

Кабінету Міністрів 

України від  29.04.2004 

року №558) 

1834,744 

 Компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній 

основі  

 

Розмір компенсації 

визначається постановою 

Кабінету Міністрів 

України від  23.09.2020 

року №859) 

2147,446 

   Всього   6419,859 

 

У бюджеті міської територіальної громади передбачено кошти для надання 

допомог мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади, які 

мають потребу в лікуванні та придбанні ліків, визначним людям міста, ювілярам,  

медичним працівникам та працівникам закладів освіти, які перехворіли  

короновірусною хворобою, членам сімей померлих від коронавірусної хвороби, 

мешканцям Івано-Франківської МТГ, яким виповнилось 75 і більше років. 

 

За 2021 рік виділено допомогу 16626  жителям Івано-Франківської міської 

територіальної громади в загальній сумі  28 млн. 611 тис. 856 грн., в тому числі: 

-5294 особам, які хворіли на Covid-19, та потребують лікування на суму 15 млн. 

591 тис. 600 грн.; 

-  4202  особам, яким виповнилося 75 і більше років на суму 2 млн.385 тис.500 

грн.   

- 787 медикам,  які хворіли на Covid-19 на загальну суму 1 млн.482 тис. 500  грн.; 

  - 942 освітянам, які хворіли на Covid-19 на загальну суму 1 млн. 377 тис. грн.; 

- 177 членам сімей померлих від коронавірусної хвороби на загальну суму 900 

тис. грн.; 
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- 881  мешканцю Івано-Франківської МТГ, враховуючи рішення Експертної ради 

на загальну суму 2 млн.98 тис. 800 грн.; 

-2 мешканцям з нагоди  90-річного ювілею на загальну суму 6 тис. грн. 

- 45 мешканцям з нагоди  95-річного ювілею на загальну суму 135 тис. грн. 

- 5 мешканцям з нагоди  100-річного ювілею  на загальну  суму 25 тис. грн. 

 

Програмою передбачено надання одноразової допомоги мешканцям Івано-

Франківської міської територіальної громади, які звернулися за допомогою на 

поховання померлої особи в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. За звітний період  надано допомог на поховання 113 мешканців міської 

територіальної громади  на загальну суму 493 тис. 256 грн.         

 Також з коштів бюджету міської територіальної громади, передбачених на 

2021 рік, з нагоди відзначення 32-річниці виведення військ з республіки 

Афганістан  надано матеріальну допомогу 148 особам (по 400 грн.) на загальну 

суму 59 тис.200 грн.  

         До 35 річниці Чорнобильської катастрофи надано одноразову матеріальну 

допомогу 92 вдовам (вдівцям) ліквідаторів, потерпілих, смерть яких пов’язана з 

наслідками Чорнобильської катастрофи та дітям з інвалідністю, інвалідність яких 

пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС на загальну суму 46 тис. грн (по 500 грн. 

кожному). 

         З нагоди відзначення в Івано-Франківській міській територіальній громаді 30-

ї річниці Незалежності України згідно рішення виконавчого комітету  від 

05.08.2021 року №1101 «Про надання одноразових матеріальних допомог» з коштів  

бюджету Івано-Франківської територіальної громади виділено одноразові 

матеріальні допомоги 5 Почесним Громадянам міста Івано-Франківська на суму 

5000 гривень (по 1000 грн. кожному ), 11  Ветеранам ОУН-УПА та особам, які 

зазнали переслідувань на  суму 22000 гривень ( по 2000 грн. кожному), 507 

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

«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» на суму 253 тис. 500 грн. 

( по 500 грн. кожному). Всього надано допомог 523 особам на загальну суму 280 

тис. 500 грн. 

 

      До Дня захисника України, 79-ї річниці створення Української Повстанської 

Армії,   Дня Українського козацтва та Дня захисника України згідно рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 01.10.2021 року №1332 

«Про надання одноразових матеріальних допомог» з коштів  бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади виділено одноразову матеріальну  

допомогу 5 Почесним Громадянам міста Івано-Франківська на суму 5000 гривень 

(по 1000 грн. кожному ), 11  Ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали 

переслідувань на  суму 22000 гривень ( по 2000 грн. кожному), 501 реабілітованій 

особі, статус яким встановлено згідно ст.ст.1,3 Закону України «Про реабілітацію 

жертв політичних репресій на Україні» на суму 250 тис. 500 грн. ( по 500 грн. 

кожному). Всього надано допомог 517 особам на загальну суму 277 тис. 500 грн. 
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         У зв’язку з відзначенням Міжнародного дня людей з інвалідністю згідно 

рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 09.12.2021 року 

№1671 «Про надання одноразових матеріальних допомог» з коштів  бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади виділено одноразову 

матеріальну  допомогу 1301 дитині з інвалідністю  на загальну суму 663 тис. грн., 

та 1474 особам з інвалідністю 1 групи на загальну суму 739 тис. 500 грн.  

          Відповідно до клопотання голови правління Івано-Франківської 

територіальної первинної організації «Українське товариство сліпих УТОС», у 

зв’язку з відзначенням Міжнародного дня людей з інвалідністю, згідно рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 18.11.2021 року №1562  

«Про надання одноразових матеріальних допомог» з коштів  бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади виділено одноразову матеріальну  

допомогу 103 особам  з інвалідністю  на загальну суму 51 тис. 500 грн., 

          У бюджеті Івано-Франківської територіальної громади передбачено кошти 

для надання допомог дітям з онкологічними захворюваннями. 

       У 2021 році  проведено 11  засідань  комісії з надання допомоги онкохворим 

дітям, на яких розглянуто 20 звернень від батьків (близьких родичів) онкохворих  

дітей  та  відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради виділено 

матеріальну допомогу на загальну суму 2 млн. грн.  

          Програмою також передбачено кошти для надання  фінансової підтримки 

громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів. За 2021 рік   надано 

фінансову підтримку 6 громадським організаціям осіб з інвалідністю та їх 

головам  на  здійснення статутної діяльності в сумі  510 тис. 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. За 2021  рік відшкодовано вартість 24 квитків  на суму 15 

тис. 877 грн. 

          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. За 2021 рік з коштів бюджету  Івано-Франківської 

міської територіальної громади закуплено 17 путівок на суму 153 тис.14 грн. 

 

 

          2. Положення про порядок звільнення учасників бойових дій 

АТО/ООС, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) під час участі в 

АТО/ООС та учасників АТО/ООС, членів їх сімей – мешканців Івано-

Франківської міської територіальної громади від сплати за житлово-

комунальні послуги на 2021-2025 роки.  

 

        У департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської 

ради створено міський інформаційний центр для учасників АТО/ООС та членів їх 
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сімей та запроваджено роботу «Єдиного вікна» з надання пільг з оплати за 

житлово-комунальні послуги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей. 

Від сплати за житлово-комунальні послуги звільняються: 

-Учасники бойових дій АТО/ООС та члени їх сімей; 

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

операції; 

-Учасники АТО/ООС та члени їх сімей до отримання статусу учасників 

бойових дій АТО/ООС. 

Пільги учасникам бойових дій АТО/ООС, членам їх сімей надаються у 

розмірі 75% з державного бюджету та 25% з бюджету Івано-Франківської міської 

територіальної громади, а членам сімей загиблих   (померлих) під час участі в 

антитерористичній операції у розмірі 50% з державного бюджету та 50 % з 

бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади.  

Пільга учасникам АТО/ООС та членам їх сімей надається з бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади в розмірі 100% до отримання 

учасниками АТО/ООС посвідчень учасників бойових дій. 

Учасники бойових дій АТО/ООС, 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.     

 

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

житлово-комунальні послуги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, членам 

сімей загиблих в АТО/ООС та учасникам бойових дій з коштів бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади  у 2021 році профінансовано 

організаціям – надавачам послуг за надані пільги: 7 млн. 402 тис. 600 грн.                                                                                                                        

Тис.грн. 
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3. Міська  програма соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС на 2021-2025 роки (затверджена рішенням Івано-

Франківської  міської ради від 24.12.2020р. № 353-3). 

 

         В місті Івано-Франківську розпорядженням міського голови від 04.09.2014 

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

які 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/ООС (в т.ч. бійці-добровольці АТО/ООС) чи члени їх сімей,  поранені 

учасники в зоні проведення АТО/ООС (в т.ч. бійці-добровольці АТО/ООС) чи 

члени їх сімей  а також члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС (в 

т.ч. бійців-добровольців АТО/ООС), що потребують особливої уваги чи 

перебувають в складних життєвих обставинах. 

         На 2021  рік з коштів  бюджету Івано-Франківської міської територіальної 

громади для надання матеріальних допомог івано-франківцям, які брали участь в зоні 

АТО  було передбачено 1млн. грн. 

   У 2021 році проведено 8 засідань Координаційного комітету, на якому 

розглянуто 152 звернення та надано одноразову матеріальну допомогу учасникам 

АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС  на загальну 

суму  675 тис. грн, а саме:    

  - 8 пораненим учасникам у зоні проведення АТО/ООС  надано одноразову 

матеріальну допомогу на лікування  на загальну суму 64 тис.500 грн.; 

- 95 учасникам АТО/ООС надано одноразову матеріальну допомогу на загальну 

суму 257 тис.500 тис. грн; 

Категорія Кількість 

осіб 

% в 

межах 

норм 

спожив

ання 

Нараховано в 

2021 році 

Відшкодовано 

в 2021р. 

 

 

Учасники 

АТО/ООС та 

члени їх сімей 

158 100 1762,3 1441,2 

Члени сімей  

загиблих в 

АТО/ООС 

73 50 338,8 226,6 

Учасники бойових 

дій та члени їх 

сімей 

2285 25 7881,5 5734,8 

Всього 2516 - 9982,6 7402,6 

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 за 2021 рік 

Сторінка 9 з 36 
 

- 3 членам сімей  померлих учасників  АТО/ООС  надано одноразову матеріальну 

допомогу на встановлення пам’ятника на загальну суму 135 тис. грн.; 

- 3 членам сімей  загиблих (померлих) учасників АТО/ООС надано одноразову  

матеріальну допомогу на лікування на загальну суму 8 тис. грн. 

  - 43 членам сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО/ООС надано одноразову 

матеріальну допомогу  до роковин загибелі (смерті) учасника АТО/ООС  на 

загальну суму 210 тис. грн. 

  З нагоди відзначення в Івано-Франківській міській територіальній громаді 30-ї 

річниці Незалежності України згідно рішення виконавчого комітету  від 05.08.2021 

року №1101 «Про надання одноразових матеріальних допомог» з коштів бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади виділено одноразові 

матеріальні допомоги 264  особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 

АТО/ООС та військовослужбовців, резервістів, добровольців, які отримали  

поранення під час проведення антитерористичної операції в східних  областях 

України, постраждалих на Майдані  під час Революції Гідності на загальну суму 

264000 гривень (по 1000 грн. кожному). 

         Згідно  рішення виконавчого комітету від 12.08.2021 року №1143 «Про 

вручення сертифікатів на придбання шкільного приладдя»  з   нагоди Дня знань в 

Івано-Франківській міській територіальній громаді, свята Першого портфелика  

департамент соціальної політики виконкому міської ради,  Івано-Франківський 

міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей 

організували  вручення сертифікатів на придбання шкільного приладдя 193 дітям, 

учням 1-9 класів з числа сімей учасників АТО/ООС, батьки яких є: особами з 

інвалідністю внаслідок війни, пораненими, багатодітними на загальну суму 145 

тис. 500 грн.  

     До Дня захисника України, 79-ї річниці створення Української Повстанської 

Армії,   Дня Українського козацтва та Дня захисника України згідно рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 01.10.2021 року №1332 

«Про надання одноразових матеріальних допомог» з коштів  бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади виділено одноразову матеріальну  

допомогу 266 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС 

та військовослужбовців, резервістів, добровольців, які отримали поранення під час 

проведення антитерористичної операції в східних областях України, постраждалих 

на Майдані під час Революції Гідності на загальну суму 266000 гривень (по 1000 

грн. кожному). 

          До Дня захисника України, 79-ї річниці створення Української Повстанської 

Армії,   Дня Українського козацтва та Дня захисника України згідно рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 01.10.2021 року №1331 

«Про надання одноразової матеріальної допомоги» з коштів  бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади виділено одноразову матеріальну  

допомогу 58 членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на загальну 

суму 58000 гривень (по 1000 грн. кожному). 

            

        Департаментом соціальної політики з 11.06.2021 року по 31.12.2021 року   

направлено на оздоровлення в «Лімницю»  25 дітей  з числа членів сімей загиблих 
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учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни, УБД АТО/ООС, та 

багатодітних сімей, а саме: 

 

-7 дітей членів сімей загиблих учасників АТО/ООС; 

-6 дітей батьки яких є особами з  інвалідністю внаслідок війни АТО/ООС; 

-8 дітей з числа багатодітних сімей УБД АТО/ООС; 

-4 дітей батьки яких є  УБД АТО/ООС. 

  

         Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради від 05.02.2021 року №165 «Про надання щомісячних матеріальних допомог» 

департаментом щомісячно проводиться виплата родинам учасників АТО/ООС, які 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС,  під час 

виконання службових обов’язків чи проходження  служби в зоні проведення 

АТО/ООС у розмірі встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Станом на 31.12.2021 року 58 родинам  загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 

надано матеріальних допомог в сумі 1 млн.650 тис. 97 грн. 

 

4. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд електро- та автотранспортом на міських маршрутах загального 

користування у Івано-Франківській міській територіальній громаді на 2021 

– 2025 роки (затверджена рішенням Івано-Франківської міської ради від 

24.12.2021 року №351-3). 

 

У 2021 році  департаментом укладено договори: 

- про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

міських автобусних маршрутах загального користування в Івано-Франківській 

міській територіальній громаді з КП «Електроавтотранс»; 

 - про відшкодування за пільговий проїзд окремих  категорій громадян міським 

електротранспортом на маршрутах загального користування в Івано-

Франківській міській територіальній громаді з КП «Електроавтотранс»; 

 - про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій жителів 

міста до садово-городніх масивів з ПП Вакалюком Н.М.; 

 - про перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування міста Івано-Франківська з ФОП Розумовичем В.О. 

У 2021 ріці 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, залізничному транспорті, що фінансуються за рахунок 

коштів Івано-Франківської міської територіальної громади: 

- 19 млн. 199 тис. 998 грн. на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

електротранспортом окремих категорій громадян; 

- 30 млн. 757 тис. 926 грн. на компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремих категорій громадян. 
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5. Порядок надання пільг на проїзд у залізничному транспорті приміського 

сполучення окремим категоріям громадян-мешканцям Івано-Франківської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки ( затверджений рішенням 

Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020 року №350-3). 

       Департаментом укладено договір про компенсацiйнi виплати за пiльговий 

проїзд окремих категорiй громадян на залізничному транспорті з філією 

«Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця». Відшкодовано у 2021 році 1 

млн.300 тис. грн. 

 

   Соціальний захист малозахищених категорій населення та сімей з дітьми 

 

          В департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської 

ради на обліку перебуває 17218 одержувачів допомог. Профінансовано за  2021 

рік соціальних допомог на загальну суму 377  млн. 479 тис. 868 грн. а саме: 

 

Одержувачі Кількість 

одержувачів 

допомог 

станом на 

01.01.2022 

року. 

Виплачена 

сума 

(тис.грн) 

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

допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами 

89 2373,074 

допомоги при народженні дитини 7480 109562,987 

допомоги при усиновленні дитини 19 333,680 

допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 

114 10103,430 

допомоги на дітей одиноким матерям 317 5940,539 

допомоги на дітей (тяжкохворих) без 

встановленої групи інвалідності 

3 52,818 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

1023 63201,683 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 

державних соціальних допомог  99417,780 

-особам з інвалідністю з дитинства 2148 

1324 -дітям з інвалідністю віком до 18 років 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250 

«Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям» 

допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях 

1545 35645,420 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 

«Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня»» 

послуги з догляду за дитиною до трьох 

років «муніципальна няня» 
119 3435,049 

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 

 

1077 22833,496 

Відповідно до постанови 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 

419 10596,438 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 

«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 

36 547,748 

Державна соціальна допомога та грошове забезпечення (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, затверджений постановою КМУ від 26.06.2019р.№552) 

державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та грошового 

забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках 

9 1914,769 
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сімейного типу та прийомних сім’ях за 

принципом «гроші ходять за дитиною» 

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» 

тимчасової допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла пенсійного віку але 

не набула права на пенсійну виплату 

238 4514,203 

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

«Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» 

щомісячної компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю 1-ї 

групи, а також за особою, яка досягла 

80 річного віку  

235 111,726 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 

893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною» 

оплати послуг патронатного 

вихователя та виплати соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї 

патронатного вихователя 

4 992,722 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 

р. № 803 «Деякі питання соціальної підтримки багатодітних 

малозабезпечених сімей» 

одноразова грошова допомога на дітей 

з багатодітних малозабезпечених сімей 

для підготовки до навчального року 

352 1715,214 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 

р. № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної 

допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» 

одноразова винагорода жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України 

"Мати-героїня" 

9 204,902 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29 квітня 2004 р. N 558  

«Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають  соціальні послуги» 

щомісячна компенсаційна виплата 

непрацюючим   фізичним   особам,  які  

постійно  надають соціальні послуги 

529 1834,744 
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громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям  з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування і   потребують   

постійної  сторонньої  допомоги 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 23 вересня 2020 р. № 859 

«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» 

компенсація за догляд, що 

призначається фізичній особі, яка 

надає соціальні послуги з догляду без 

провадження підприємницької 

діяльності на непрофесійній основі, без 

проходження навчання та дотримання 

державних стандартів соціальних 

послуг 

129 2147,446 

 

       Cтаном на 01.01.2022 року в WEB – орієнтованій базі даних «Облік ВПО» 

перебуває 2474 внутрішньо переміщені особи, з них: 

   -1382 працездатні особи; 

   -559 дітей; 

     -112 осіб з інвалідністю; 

   -421 пенсіонер. 

       Протягом 2021 року видано 213 довідок про взяття на облік внутрішньо        

переміщеної особи. 

       Щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг» призначена 431 сім’ї. 

Профінансовано 8 млн. 222 тис. 758 грн. 

       У 2021 році проведено 24 засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, де прийнято 

рішення призначити соціальні виплати 1056 особам., 10 особам відмовлено в 

призначенні соціальних виплат.       

       Проведено 10 засідань комісії з питань соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю, пенсіонерів та малозабезпечених громадян, на яких прийнято 

рішення: 

 - клопотати перед Департаментом інфраструктури, житлової та комунальної 

політики Івано-Франківської міської ради про безкоштовне  встановлення  

приладів обліку води в помешканнях 29 малозабезпечених мешканців міста; 

- включити до Тимчасового реєстру учасника АТО/ООС та надавати пільги на 

житлово-комунальні послуги з коштів міського бюджету за місцем  проживання 

13 учасникам АТО/ООС; 

- виділити 4 путівки позачергово.       
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Грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка » призначено  2304 сім’ям на загальну суму 13 млн. 673 тис. 

664 грн.                

          Комунальним некомерційним підприємством «Івано-Франківський міський 

клінічний перинатальний центр» видано 283 одиниці одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка» . 

Департаментом соціальної політики видано 75 одиниць одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка». 

          

 

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 Головному управлінні Пенсійного фонду України  (сервісний 

центр  м. Івано-Франківськ). 

          Впродовж 2021 року відділом з нагляду за додержанням вимог законодавства 

при призначенні (перерахунках) та виплаті пенсій перевірено:  

 

 

 

 

Пенсійних справ та особових рахунків Кількість 

 за 2021 рік 

Новопризначених пенсійних справ   1438 

    

Пенсійних справ, за якими проведені перерахунки  (в т.ч. 

прибувші) 

3493 

Пенсійних справ, за якими проведені масові перерахунки 3493 

Правильність відкриття особових рахунків 1438 

Виплату пенсій особам, які перебувають на повному 

державному утриманні 

1287 

 Правильність проведення утримань з пенсій (аліменти) 1000 

Правильність виплати пенсій та допомог на поховання 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. 

2693 

 

2387 

 

306 

 

Виявлено порушень : 183 

Всього 15025 
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Соціальний захист  осіб з інвалідністю, ветеранів 

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

 

 Проводиться робота щодо надання статусу, компенсацій, забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням, реабілітацією осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці, сімей загиблих військовослужбовців, працівників 

правоохоронних органів, які брали участь в АТО/ООС та осіб, які здійснювали 

заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій  та Луганській областях, 

репресованих, учасників ОУН-УПА та осіб, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС.  

За  2021 рік надано наступні послуги: 

 

- забезпечено безкоштовними санаторно-курортними путівками 237 осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та жертв політичних репресій, ветеранів ОУН-УПА; 

- закуплено 60 путівок на санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 511 тис. 563 грн.; 

-  закуплено 67 путівок на санаторно-курортне лікування осіб, які постраждали під 

час проведення антитерористичної операції та яким встановлено статус учасника 

бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни на суму 981 тис. 472 грн.; 

          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. За 2021 рік з коштів бюджету  Івано-Франківської 

міської територіальної громади закуплено 17 путівок на суму 153 тис.14 грн. 

- направлено 41  особу з інвалідністю на ЛКК для визначення наявності медичних 

показань для забезпечення автомобілем на пільгових умовах; 

- видано 476  направлень в протезно-ортопедичні дільниці та підприємства-

виробники для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; 

- забезпечено 86  дітей з інвалідністю реабілітаційними заходами у реабілітаційних 

установах на суму 1 млн. 672 тис. 790 грн.; 

- виплачено грошову компенсацію 66 особам з інвалідністю та особам з 

інвалідністю внаслідок війни замість санаторно-курортної путівки та вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування на суму 12 тис. 224 грн. ; 

- направлено 57 учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції 

Гідності для проходження психологічної реабілітації на суму 755 тис. 579 грн.; 

 

  Встановлено статус та видано (в т.ч. перевидано):  

- 184 посвідчення особи з інвалідністю внаслідок  війни (в т.ч. особам, які брали 

безпосередню участь у бойових діях в АТО/ООС); 

 -115 посвідчень члена сім’ї загиблого ( померлого) ветерана війни; 

 - 6 посвідчень «Ветеран праці»; 

 - 2 посвідчення «Учасник війни»; 
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    Видано 14  талонів  ветеранам війни на  пільговий проїзд зі  100% та 50% 

знижкою по Україні. 

    Виплачено компенсацій: 

  -270 особам на ремонт, бензин, технічне обслуговування особам з інвалідністю,    

які мають в користуванні автомобіль на суму 85 тис. 763 грн.; 

     Укладено та проведено оплату 114 договорів  на загальну суму 3 млн. 173 тис. 

717 грн., згідно яких забезпечено 243 особи технічними засобами реабілітації, 

протезно - ортопедичними виробами. Крім того, виплачено компенсацію в сумі  54 

тис. 749 грн. - 17 особам з інвалідністю за придбані за власні кошти спеціальні 

засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформації (мобільні телефони) та 

1 особі палиця на суму 246 грн. 

         

Громадяни, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

За 2021 рік проведено нарахування та виплату допомог та компенсацій 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну 

суму   3 млн.499 тис.607 грн.  а саме:    

- доплати за роботу на радіоактивних забруднених територіях 78 особам на 

суму 651 тис. 286 грн. 

- щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання 

продуктів харчування 626 особам на суму 2 млн. 165 тис. 316 грн. 

- компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю , та допомоги на оздоровлення у 

разі звільнення з роботи 649 особам на загальну суму 167 тис. 742 грн.  

         - грошової  компенсації на санаторно-курортне  лікування 6 особам на суму 3 

тис. 700 грн. 

  На реалізацію програми "Пільги на медичне обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" департаментом соціальної 

політики  у  2021 році  відшкодовано: 

- аптеці «Центорія»  вартість безкоштовно відпущених ліків за рецептами лікарів 

лікувальних установ міста Івано-Франківська для амбулаторного лікування - 246 

тис. 200 грн.; 

- стоматполіклініці вартість проведеного стоматологічного обстеження та 

протезування - 84 тис. 390 грн. 

 

Пільгами з оплати за житлово-комунальні послуги з державного 

бюджету користується 10042 особи. 

        100-відсоткова знижка надається наступним категоріям пільговиків: 

- учасникам бойових дій, яким виповнилося 85 років - 75 чол.; 

- особам з інвалідністю внаслідок війни - 784 чол. 

        75-відсоткова знижка надається учасникам бойових дій – 3275 чол. 

        50-відсоткова знижка надається:  

- учасникам війни -  1300 чол.; 
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- членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 862 чол.; 

- членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО/ООС – 69 чол.; 

- багатодітним сім’ям – 1502 сім’ї; 

- громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1 і 2 категорії) –   

518чол.; 

- дружинам (чоловікам) померлих внаслідок аварії на ЧАЕС – 71 чол.; 

- ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної 

охорони, служби цивільного захисту – 931 чол.; 

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

рони, служби цивільного захисту – 605 чол.; 

- реабілітованим громадянам відповідно до ст.1-2. ЗУ «Про реабілітацію жертв 

репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» – 40 чол. 

     З коштів державного бюджету вищим навчальним закладам для виплати 

стипендій студентам У 2021 році  відшкодовано  11 млн. 526 тис. 505 грн.                                          

 

                                                Житлові субсидії   

 

      За призначенням субсидії звернулися 8018 домогосподарств; 

-призначено субсидію 7224  домогосподарствам; 

- відмовлено в призначенні субсидій 257 домогосподарствам; 

-перебуває в опрацюванні 537 справ; 

-отримують субсидію 13970 домогосподарств ( в т.ч. автоматично 12675 

домогосподарств); 

Сума нарахованих та виплачених субсидій за 2021 рік складає 177 млн. 590 

тис.19 грн. 

 

        Забезпечення державними соціальними інспекторами 

контролю за цільовим використанням коштів з державного бюджету 

 

За 2021 рік перевірено 1859 особових справ одержувачів державної допомоги 

та субсидії на достовірність та повноту інформації про доходи та майновий стан.  

Направлено 1802 запити для отримання інформації з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно  та Реєстру прав власності на нерухоме майно для 

призначення субсидій, а також 1127 запитів в ТСЦ ТА ГСЦ МВС щодо наявності 

транспортних засобів. 

           Проведено 2531 обстеження матеріально-побутових умов сімей за місцем 

реєстрації з метою встановлення рівня забезпеченості та визначення  права на 

призначення державної допомоги та житлової субсидії, пільг на ЖКП.         

          Крім того, спеціалістами відділу державних соціальних інспекторів складено 

333 акти обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, які 

звернулися за наданням разової грошової допомоги на поховання. 
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                З коштів обласного бюджету проводяться щомісячні виплати: 

 

- в розмірі прожиткового мінімуму 2  неповнолітнім сестрам  особи, смерть  

якої пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у 

період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (всього виплачено 53 

тис. 994 грн.); 

- в розмірі 500 грн. 20 бійцям-добровольцям (всього виплачено 117 тис. грн.). 

- в розмірі 3000 грн. 11 ветеранам  ОУН-УПА. За 2021 рік  надано компенсацій 

на загальну суму 235 тис. 500 грн.   

За 2021 рік відшкодовано 94 тис. 33 грн.  на проведення безоплатного 

поховання  18 осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. 

                     

           Виплата грошової компенсації для придбання житла 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року № 719 ( зі 

змінами) 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 захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей. 

У 2021 році розглянуто 5 заяв від осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ 

групи та 5 заяв від членів сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО 

та затверджено потребу на загальну суму 11млн.851тис.353грн.09коп. 

           Виплачено грошову компенсацію 1 члену сім’ї особи, яка загинула в зоні 

АТО на суму 945335,60 грн.    

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

тверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України.  

   За звітний період проведено 4 засідання комісії щодо розгляду заяв 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України про виплату грошової компенсації, згідно яких 

проведено перерахунок розміру грошової компенсації 6 учасникам бойових дій із 

застосуванням при визначенні грошової компенсації опосередкованої вартості 

спорудження 1 кв. метра загальної площі житла на загальну суму 8 млн. 725 тис. 

799 грн. 46 коп. та погоджено потребу в призначенні грошової компенсації  1 

учаснику бойових на загальну суму 1 млн. 723 тис.990 грн.91 коп. 

             Виплачено грошову компенсацію 2 учасникам бойових дій  на суму 3 млн. 

87 тис. 712 грн. 80 коп. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206 ( зі 

змінами) 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 в 

Революції Гідності, а також членів їх сімей. 
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За звітний період проведено 2 засідання комісії щодо розгляду заяв членів 

сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю, які брали участь в Революції 

Гідності про виплату грошової компенсації. Комісією проведено перерахунок 

розміру грошової компенсації та погоджено потребу  в коштах для виплати 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 1 особі з 

інвалідністю II групи на загальну суму 1 млн. 929 тис. 342 грн. 63 коп. 

             Виплачено грошову компенсацію 1 особі з інвалідністю II групи на суму 1 

млн. 818 тис. 617 грн. 29 коп. 

Відповідно до постанови КМУ від 28.03.10.2018р. № 214 «Питання 

забезпечення житлом деяких  категорій  осіб, які брали участь у  бойових діях   

на території інших держав, а також членів їх  сімей» у 2021 році проведено 3 

засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих учасників бойових 

дій на території інших держав та осіб з інвалідністю про виплату грошової 

компенсації, на яких вирішено погодити грошову компенсацію 6 особам з 

інвалідністю внаслідок війни на загальну суму 8 млн.180 тис. 796 грн. 95 коп 

           Виплачено грошову компенсацію 1 особі з інвалідністю внаслідок війни  на 

суму 1 млн. 50 тис. 653 грн. 

 

Комітет  доступності 

 

          В 2021 році продовжив свою роботу міський комітет забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури .     

         Проведено чотири засідання Комітету.       

         Діяльність Комітету забезпечувалась на основі взаємодії між структурними 

підрозділами  виконавчого комітету міської ради, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності. 

         На виконання плану роботи Комітету на 2021 рік та протокольних доручень 

департаментами, управліннями та іншими структурними підрозділами виконавчого 

комітету міської ради при проектуванні робіт та їх виконанні у 2021 році 

враховувались потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення.  

Завершено об’єкти: 

- капітальний ремонт вулиці Ушинського із влаштуванням тротуарів; 

-  капітальний ремонт пішохідної зони на вул. В.Стуса з влаштування 

пішохідної зони та зовнішнього освітлення; 

          -  влаштовано пандуси при реконструкції будівлі дитячого садка на вул. 

Хоткевича, 11-А.        

         Проведено капітальний ремонт тротуару з влаштуванням велодоріжки від 

будинку 105 на вулиці Галицькій до моста через Бистрицю Солотвинську, тротуар 

на вулицях Чорновола, Коновальця, Донцова та ін. об’єктах. 

         Виконано роботи з капітального ремонту проїзду від вул. Петлюри до Івано-

Франківського учбово-виробничого підприємства УТОС в м. Івано-Франківську.   

         Влаштовано пониження на пішохідних переходах: 

     -  на перехресті вул. Стуса-Миколайчука (в районі ТЦ Арсен). 
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     -  біля обласної дитячої клінічної лікарні на вул. Є. Коновальця 

     -  в районі перехрестя вул. С. Бандери - Побутова 

     - на вул. Вагилевича (в районі перехрестя з пішохідною частиною 

вул. Незалежності). 

Облаштовано пандуси (заїзди) до під’їздів житлових будинків за адресами: 

- вулиця Г.Хоткевича, 44, (4 під’їзд); 

     -    вулиця С. Бандери, 62, (2 під’їзд). 

      Встановлено  пандус у ДНЗ №21 «Подоляночка» (вул. Гната Хоткевича, 11 А).  

        Завершуються роботи   з встановлення пандуса у   Ліцеї №19 (вул. Гната 

Хоткевича, 56).             

         Облаштовано пішохідний перехід неподалік будинку №2А на вул. Пасічній, а 

саме: встановлено дорожні знаки 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід» та нанесено 

відповідну дорожню розмітку. Пішохідний перехід обладнано пониженнями для 

забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення. 

        В КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» 

(вул. Мазепи, 114) улаштовано туалетні кімнати для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями в травматологічному відділенні.  

          Проведено ремонт санвузлів в неврологічному та терапевтичному відділенні 

КНП «Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради» (Матейки, 34). 

          До будівлі педіатричного відділення №5 «Міська дитяча поліклініка» КНП 

«Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-

Франківської міської ради» в м. Івано-Франківську на вул. Г.Хоткевича, 46/5 

проведено реконструкцію пандуса.  

 Об’єкти, роботи на яких буде продовжено у 2022 році: 

 - на будівництві комплексного спортивного майданчика з полями для 

ігрових видів спорту в районі вулиць Симоненка, 3в – Вовчинецька; 

          -  на вул. Макогона капітальний ремонт із влаштуванням тротуарів.              

          Встановлено та облицьовано плиткою пандус при вході в Народний дім 

«Княгинин».  Капітальний ремонт не завершено, роботи тривають. 

          В 2021 році виділено 1 млн. 203 тис. грн. на виконання робіт з забезпечення 

доступності (відповідно до вимог ДБН) до об’єктів соціального призначення, які з 

року в рік планувались до виконання, але не виконувались через відсутність 

фінансування, а саме:        

   

Об’єкти соціального 

призначення: 

Виділено 

коштів, 

тис. грн. 

Етап виконання робіт 

Забезпечення доступності в 

приміщенні ЦНАП на вул. 

Незалежності, 9 
65,00 

На замовлення ЦНАПу 

встановлено перила на вхідній 

групі поруч пандусу. Закуплено 

протиковзькі елементи,  які 

заплановано закріпити на поверхні 

пандусу 

Влаштування елементів 49,00 Виконано 
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доступності на вул. Галицькій 

біля «Мальтійської служби 

допомоги» та 

Архікатедрального собору 

Завершення заміни 

внутрішньобудинкових 

електромереж в будинку № 19 

на вул. Петлюри 
200,00 

Виникли перешкоди з погодженням 

моделі лічильника з РЕМ. 

Підготовлено технічне завдання 

для оголошення тендерної 

закупівлі (орієнтовно січень 2022 

р.) 

Облаштування переходу на 

перехресті вул. С. Стецько – Є. 

Коновальця – Національної 

Гвардії (у напрямку до Івано-

Франківської територіальної 

первинної організації УТОС) з 

використанням тактильної 

плитки для кращого 

орієнтування людей з вадами 

зору 

150,00 

20.12.2021 року розпочато роботи 

на даному об’єкті.  

 

 

 

Ремонт тротуару з 

використанням тактильної 

плитки та покриття зупинки на 

вул. Петлюри, навпроти 

будинку № 19 

150,00 

Виготовлено проєкт та проведено 

закупівлю з визначення виконавця 

робіт, з яким укладено відповідну 

угоду на реалізацію данного 

проєкту.  

 

Виконання робіт з 

облаштування елементами 

доступності для людей з 

інвалідністю зору 

прибудинкової та прилеглої 

території біля будинку на вул. 

Петлюри, 19, пішохідної 

доріжки до магазину 

«Продукти» та аптеки на вул. 

Сорохтея, 26А 

90,00 

Формується технічне завдання для 

оголошення допорогової закупівлі 

 

Встановлення підіймача в 

під’їзд будинку № 9 на вул. 

Тролейбусній, де проживає 

людина з інвалідністю на візку 

200,00 

 23.12.2021 року встановлено 

підіймач в під’їзді будинку № 9 на 

вул. Тролейбусній, де проживає 

людина з інвалідністю на візку 

Забезпечення доступності на 

вулиці Довгій біля школи і 

поліклініки 250,00 

Проводиться коректура і 

перерахунок кошторисної 

документації на актуальні ціни з 

виконання робіт на влаштування 

піднятого перехрестя 
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В Івано-Франківській міській територіальній громаді перевезення пільгових 

категорій громадян здійснюється на підставі багатофункціональної електронної 

картки «Картка іванофранківця» в т.ч. осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

На території громади працює 38 міських автобусних маршрутів, 20 з них 

комунальні та 18 приватні. Кількість автобусів, пристосованих для перевезення 

пасажирів з інвалідністю та маломобільних пасажирів, які працюють на 20 

маршрутах загального користування 67, з них: 7 закуплено у 2021 році. 58 

тролейбусів працюють на 7 міських маршрутах, 52 з них пристосовані для 

перевезення пасажирів з інвалідністю та маломобільних пасажирів. 

Загальна кількість постійних зупинок громадського транспорту в Івано-

Франківській міській територіальній громаді 276, з них: 149 зупинок громадського 

транспорту пристосованих для осіб з інвалідністю, на яких розміщена інформація 

про місцезнаходження та розклад руху автобусів/тролейбусів. Також на 23 

зупинках встановлено електронні табло прогнозування часу прибуття громадського 

транспорту. 

          Постійно проводиться робота щодо встановлення обладнання в автобусах та 

тролейбусах комунального транспорту для внутрішнього оповіщення зупинок 

громадського транспотру. На даний час обладнання встановлено у 50 автобусах та 

35 тролейбусах. У 52 автобусах та 29 тролейбусах для осіб з порушенням слуху 

встановлено візуальну текстову систему у салоні для оголошення зупинок. 

Спільно з представниками ГО «Слід» проведено 17 навчальних занять водіїв 

щодо особливостей надання транспортних послуг для осіб з інвалідністю, у тому 

числі з порушенням зору, слуху, які користуються кріслом-колісним. 

Постійно проводиться робота щодо облаштування спеціальних місць, 

призначених для безоплатного паркування транспортних засобів. Станом на 

20.12.2021 року налічується 60 паркувальних майданчиків, на яких виділено місця 

для паркування транспортних засобів, якими користуються люди з інвалідністю (не 

менше 10% від загальної кількості). 

          Івано-Франківським МЦЗ у 2021 році укладено 3 договори про організацію 

громадських робіт та фінансування їх організації з Підприємством об’єднання 

громадян «Івано-Франківське учбово-виробниче підприємство УТОС». В 

громадських роботах прийняли участь 15 осіб, які здійснювали супровід осіб з 

інвалідністю зору.  

       На балансі КП «Івано-Франківськміськсвітло» станом на 10.12.2021 року 

перебуває 54 світлофорних об’єкти, з яких: 23 озвучені сигналом дозволеного 

пішохідного переходу, 42 з цифровим відліком часу. 

         Департаментом соціальної політики щоквартально висвітлюється інформація 

про проведену структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради 

роботу щодо забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури на офіційному сайті міста Івано-Франківська та на сторінці 

департаменту в соціальній мережі Фейсбук. 
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                                             Опікунська рада                                                                               

      За 2021 році відбулося 6 засідань опікунської ради, на яких було розглянуто  33 

звернення  у т.ч. надано:  

 - висновків до суду щодо доцільності призначення опікуном (піклувальником) - 24 

заявникам; 

 - дозволів опікуну про влаштування підопічного до  психоневрологічного 

інтернату –  2 заявникам (з них підготовлено 1 пакет документів для влаштування 

недієздатної особи до  психоневрологічно інтернатного закладу); 

 - підготовлено та подано 3 заяви до суду про визнання осіб недієздатними; 

- підготовлено та подано 1 заяву до суду про звільнення від обов’язків  опікуна; 

 - відмовлено у наданні дозволу опікуну на укладання договору довічного 

утримання від імені недієздатної особи –   1 заявнику (підготовлено рішення 

виконавчого комітету); 

 - відмовлено у наданні до суду подання про доцільність призначення опікуном – 1 

заявнику; 

- надано 1 дозвіл опікуну про отримання від імені підопічного належної йому 

пенсії (підготовлено рішення виконавчого комітету); 

 Надіслано 215 запитів про надання звіту опікуна та отримано 140 звітів 

опікуна. 

 Сформовано 75 реєстрів речових прав на нерухоме майно та прав власності на 

нерухоме майно для перевірки майнових прав недієздатних осіб. 

 Проведено 42 обстеження матеріально-побутових умов проживання майбутніх 

опікунів та осіб, які визнаються недієздатними. 
                                                  

                                                   Правова і кадрова робота 

 

У 2021 році  підготовлено та перевірено 64 проекти  рішень виконавчого 

комітету міської ради та 7 проектів рішень міської ради. 

          Прийнято участь у 68 судових засіданнях як позивачі, відповідачі та 

заінтересовані особи по виплаті допомог, про стягнення щорічних допомог, про 

визнання осіб недієздатними та призначення опікунів. Подано 325 відзивів до 

Івано-Франківського окружного адміністративного суду,  та 202 апеляційні скарги 

до Восьмого апеляційного адміністративного суду у  місті Львові. Надано 179 

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.  

 За 2021 рік  підготовлено 485  наказів  по департаменту. 

          Складено 30  угод щодо участі осіб, які перебувають на обліку в міському 

центрі зайнятості, у оплачуваних громадських роботах у департаменті соціальної 

політики. 

Видано довідки з місця роботи 94 працівникам. 

Направлено 33 працівники на підвищення кваліфікації до Івано-

Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
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працівників органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 

та організацій.                    

             

              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. Налагоджена співпраця із засобами масової 

інформації, розроблено та опубліковано 155 інформаційних матеріалів на WEB-

сайті МВК. 

               Департаментом створена сторінка в соціальній мережі Facebook. 

(Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради). У 

2021 році висвітлено 305 інформацій щодо соціального захисту населення міста, 

всього стежать 2877 осіб.  

              Інформація про основні показники діяльності департаменту, про порядок 

надання адміністративних послуг, доступ до публічної інформації постійно 

розміщуються на інформаційних стендах департаменту, структурних підрозділах та 

на сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.  

            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 Івано-Франківської міської 

територіальної громади які мають право на пільговий проїзд в громадському 

транспорті.  

              Департаментом проводиться прийом Заяв-анкет, внесення наповнення ЄСР 

та видача транспортних карток «Галка». Всього департаментом за 2021 рік 

прийнято 8219 заяв, видано 14490 транспортних карток «Галка».  

              На виготовлення електронних квитків зареєстровано в єдиному соціальну 

реєстрі 47980 мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади. 

              Всього видано 40293 транспортних карток «Галка».  

    

 

Івано-Франківський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

 

Територіальний центр надає послуги одиноким громадянам похилого віку, 

особам 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 сторонньої допомоги. 

Відділеннями територіального центру надано 189 521  соціальну послугу 

2285  особам. 

Відділенням соціальної допомоги вдома надано 166408  послуг 577 особам, 

які за висновками медичних установ потребують сторонньої допомоги.  
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 Соціальними робітниками надається послуга догляду вдома одиноким 

людям похилого віку та особам з інвалідністю відповідно до індивідуальних 

замовлень. 

Підготовлено та направлено в департамент соціальної політики 

облдержадміністрації пакет документів на 12 осіб для влаштування в інтернатні 

заклади. 

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання послугу стаціонарного догляду отримали 40 осіб яким надано 9112 

послуг. У відділення влаштовано 14 осіб, які потребують стороннього догляду.  

Відділенням денного перебування надано 8083 послуги 617 особам. 

Проводиться соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, осіб з інвалідністю 

з метою усунення обмежень життєдіяльності, організовується дозвілля і 

відпочинок (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення гуртків тощо).  

          Відділенню підпорядкована соціально-педагогічна послуга “Університет 

третього віку”. Навчання організовано для  60 осіб на чотирьох факультетах: 

юридичному, основи медицини та здорового способу життя, комунікаційних та 

інформаційних технологій та мистецькому.  

Інноваційним підходом з надання соціальних послуг є створення 

мультидисциплінарної команди, яка надає комплекс соціальних послуг особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують допомоги за місцем їх 

проживання. Надано послуг  628 особам.  

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

надано 4900  послуг  1051 особі,  які звернулися за різними видами допомог.  

Організовано надання натуральної допомоги  на суму  424 тис. 145 грн., в т. 

ч. надано допомогу:  

продуктами харчування 904 особам на суму 382 тис. 046 грн. (кошти 

місцевого бюджету та благодійна допомога). 

          Майстернею з ремонту взуття відремонтовано 568 пар взуття особам з 

інвалідністю та літнім людям.  

       Перукарнею «Вербена», салон-перукарнею «Естер», Академією перукарського 

мистецтва «Sensei» надано 153 перукарські послуги. 

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

- зібрано 1867 найменувань речей  на суму  27 тис. 233 грн.; 

          У тимчасове користування одиноким громадянам похилого віку та особам з 

інвалідністю передано побутові прилади в загальній кількості – 12 шт. (пральні 

машини та холодильники).  

Проведено 323 акти оцінки потреб громадян, які потребують різних видів 

допомог. 

Відповідно до Державного стандарту територіальним центром надається 

соціальна послуга разового консультування. Надано 1018 послуг. 

Надано 960 послуг «Соціальне таксі» з перевезення 102 осіб. 
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                                         Будинок нічного перебування 

 

        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. 

           У 2021 році  до будинку нічного перебування звернулося 169 осіб, з них 2 

особи – іноземці, 2 особи – жертви торгівлі людьми,  2 - внутрішньо переміщені 

особи, 25 осіб звільнених з місць позбавлення волі, 9 осіб – учасники бойових дій.         

Клієнтам закладу надано 4399  послуг із них: ліжко-місця -1694, послуг 

санпропускника – 1705, послуг дезкамери - 169, послуг прання одягу – 505. Видано 

направлень  до медичних установ - 110.  Влаштовано на стаціонарне лікування  21 

особу. Видано гуманітарну допомогу (одяг, взуття) – 179 особам, організовано 

харчування 16 особам. 

На базі будинку нічного перебування діє Центр обліку бездомних осіб, 

основним завданням якого є - виявлення та ведення обліку бездомних осіб, а також 

забезпечення реалізації бездомними особам прав та свобод, визначених 

законодавством України. 

До центру обліку звернулась 241 особа, з них 29 осіб звільнених  з місць 

позбавлення волі,  10 осіб - учасників бойових дій, 2 особи - іноземці, 2 особи 

жертви торгівлі людьми,  2 – ВПО. Надано послуг:  виготовлено  документи  4 

особам, посвідчень про взяття на облік видано – 30 особам, надано послугу  

реєстрації місця проживання 19 особам, здійснено 36 виїзних послуг центром 

обліку. Влаштовано в будинок-інтернат 6 осіб. Видано направлення на 

працевлаштування – 5 особам,  з них працевлаштовано – 2 особи. Видано довідку 

про склад сім'ї  18 особам. Надано 1230 послуг соціального консультування.         

Сприяння у виготовлені/поновлені пенсії – 5 особам. За сприяння будинку нічного 

перебування відновлено та налагоджено втрачені родинні та соціальні зв’язки 5 

особам.  

 Завдяки комплексному  підходу  до  надання  соціальних   послуг   бездомним   

особам, в залежності від їх індивідуальних потреб, 13 клієнтів закладу 

реінтегрували у суспільство.  

Також Центром обліку проводяться соціальні патрулювання двічі на тиждень 

за відповідними маршрутами у місцях найбільш ймовірного скупчення бездомних 
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осіб. Соціальним патрулем виявлено 179 осіб, з них - 45 осіб виявлені вперше, 

надано 179 соціальних консультацій. Під час соціального патрулювання  викликано 

бригаду ШМД - 4 особам. 

Інформаційно-роз'яснювальною роботою серед населення охоплено 828 осіб. 

На базі будинку нічного перебування діє  Центр для тимчасового перебування 

осіб у стані, небезпечному для їх життя і здоров’я. Даний центр створено з метою 

збереження життя та здоров'я  людей, яких виявлено на вулиці або в іншому місці, 

які опинилися в стані небезпечному для їх життя і здоров’я та не в змозі самостійно 

пересуватись, в тому числі  через гостре алкогольне чи наркотичне сп'янінням, і 

потребують тимчасового притулку та/або у разі, коли такий стан загрожує їх 

життю. 

У 2021 році  до відділення бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги  

доставлено 355 осіб, яким надано 538 послуг. 

На виконання розпорядження міського голови № 251-р від 27.10.2021 року «Про 

створення стаціонарних та денних пунктів обігріву на території Івано-Франківської 

міської територіальної громади» на базі закладу розгорнуто цілодобовий пункт 

обігріву. До пункту звернулося 52 особи, послуг обігріву надано – 164. Завдяки  

налагодженій співпраці з приватними підприємцями міста та благодійними 

організаціями пункт обігріву забезпечений необхідними продуктами харчування та 

теплим одягом. З усіма особами, що звертаються до пункту обігріву, проводиться 

вивчення їх життєвої ситуації та, за необхідності, в подальшому їм надаються 

відповідні соціальні послуги. 

Для ефективної діяльності центру укладено угоду з комунальним 

некомерційним підприємством «Центральна міська клінічна лікарня Івано-

Франківської міської ради», який розмістив у відділенні стаціонарний медичний 

пост. Медичний пост налічує 10 медичних працівників (із них 5 працівників 

молодший медичний персонал), які працюють позмінно та здійснюють свою 

роботу цілодобово. Медичний персонал здійснює спостереження за особами, які 

перебувають у безпорадному стані, та за потреби надають медичну допомогу. 

Оскільки особи, які доставлені у відділення, часто проявляють  агресію то до 

співпраці  залучено працівників Муніципальної інспекції «Добродій». 

Муніципальні інспектори здійснюють цілодобове чергування в закладі та 

припиняють порушення громадського порядку у визначений законом спосіб. 

Рішенням Івано-Франківської міської ради (10 сесія) восьмого демократичного 

скликання, як структурний підрозділ будинку нічного перебування створено 

притулок для осіб, які постраждали від домашньо насильства та/або за ознакою 

статі. За звітний період до притулку звернулось 26 осіб із них 8 з неповнолітніми 

дітьми.  

Під час Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» працівниками 

будинку нічного перебування з метою привернення уваги до проблеми було 

розроблено та розміщено інформаційні плакати та буклети у закладах охорони 

здоров’я. 
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 Будинком нічного перебування налагоджена співпраця  з громадськими, 

благодійними та релігійними організаціями з метою надання комплексних 

соціальних послуг бездомним особам. 

 Підтримується тісний зв’язок з БО “Мальтійська служба допомоги”, яка 

надала первинне діагностичне устаткування та засоби особистого захисту, а також 

провела навчання для працівників з надання першої допомоги в умовах Covid 19. 

 Продовжується багаторічна співпраця з благодійним фондом «Карітас», де 

клієнти закладу мають можливість безкоштовно харчуватися в благодійній їдальні, 

також з приватними підприємцями СПД Спетрук Ярослава Василівна, ТОВ 

“Торговий дім Горянка ІФ”, БО «Всеукраїнська екологічна ліга», ТДВ «Івано-

Франківський міськмолокозавод», пекарнею «Плюс», яка на постійній основі 

безкоштовно надає хліб клієнтам закладу, благодійною організацією «Час добра та 

милосердя», церквою Євангельських Християн Баптистів, представниками церкви 

Адвентистів. 

     За сприяння будинку нічного перебування Церквою Євангельських християн 

баптистів біля приміщення закладу щотижня здійснюється проведення благодійних 

обідів для бездомних людей та людей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах. На даному заході харчується близько 40 осіб. 

 Заклад співпрацює з кур’єрською доставкою ТзОВ «Glovo», яка при відмові 

клієнтів від замовлення доставляє продукти харчування в будинок нічного 

перебування. 

    Налагоджено співпрацю з фотосалоном «Фотошоп», який на благодійних 

засадах виготовляє фотокартки клієнтам закладу, які необіхдні для відновлення 

документів, що значно прискорює процес реінтеграції їх у суспільство.   

 Щомісяця Івано-Франківським міським центром зайнятості надається перелік 

актуальних вакансій для працевлаштування бездомних осіб. 

 Будинок нічного перебування співпрацює  з БО «Дім Сірка», фермерським 

господарством в м. Калуш з метою працевлаштування клієнтів закладу.  

           Така  співпраця з  організаціями та фондами надає можливість клієнтам 

закладу отримати більш якісні соціальні послуги та сприяє процесу реінтеграції 

даних осіб. 

 На базі закладу 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. 

   З метою інформування населення про перелік соціальних послуг, які 

надаються будинком нічного перебування, інформація  про заклад висвітлюється  у 

соціальних мережах Facebook та Instagram. Аудіозаписи з інформацією про 

діяльність будинку нічного перебування  звучать на радіостанціях «Дзвони», 

«Вежа»,«Вуличне Радіо» на LED-екрані, який розміщений на Вічевому майдані, а 

також на торговому центрі «Меркурій» (перехрестя вулиць Любомира Гузара-

Галицька-Дністровська) транслюється соціальний відеоролик про послуги закладу. 

Також неодноразово виходили сюжети про заклад на місцевих та 

загальнонаціональних телеканалах, зокрема на: «Суспільне Карпати», «РАІ», «3 

студія», «ICTV», «Галичина». 
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Івано-Франківський  міський  центр соціальних служб для сім’ї,  

дітей та молоді  

 

 

         Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді  є спеціальним комунальним закладом, що надає соціальні послуги та 

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 перинатальному центрі.  

 Впродовж 2021 року отримано 5 повідомлень з перинатального центру щодо 

породіль з групи ризику. З сім’ями проведено бесіди щодо відповідального 

батьківства, надано інформацію про можливості отримання соціальних послуг та 

одну сім’ю взято під соціальний супровід.  

 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». 

 Соціальними послугами охоплено  755 сімей та осіб, з яких 617 сімей та осіб  

перебувають у складних життєвих обставинах, з них під соціальним супроводом 

перебувало 18 осіб та 198 сімей, в яких виховується 363 дитини. У зв’язку із 

подоланням родинами складних життєвих обставин завершено соціальний 

супровід 107 сімей (187 дітей)  та 11 осіб. З негативним результатом – 7 сімей (10 

дітей). 

 З метою попередження та реагування на факти вчинення домашнього 

насильства фахівцями із соціальної роботи  в складі комісії здійснено 154 виїзди за 

адресами проживання з метою надання соціально-психологічної допомоги 

постраждалим особам. За результати проведення оцінювання  потреб 80 сімей 

перебувають в складних життєвих обставинах, з них 23 сім’ї/особи взято під 

соціальний супровід, 2 особи та 2 сім’ї направлено в центр соціально-

психологічної допомоги в смт. Верховина. 

 В ході соціального супроводу підвищено батьківський потенціал, покращено 

взаємостосунки у родинах; 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, медичної допомоги; покращенні матеріального 

стану родин; здійснено сприяння в оформленні державних соціальних допомог. 

http://www.mvk.if.ua/
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Постійно проводиться робота щодо запобігання домашньому насильству, бесіди 

щодо популяризації здорового способу життя  та  профілактики негативних явищ, 

профілактики коронавірусної хвороби, контактів медичних закладів та алгоритму 

реагування на випадки ознак вірусної інфекції, відповідального батьківства, 

належного виконання батьківських обов’язків, покращення психоемоційного стану 

та налагодження стосунків між членами сім'ї. 

 Здійснено оцінки потреб трьох осіб, які вважали себе постраждалими від 

торгівлі людьми,  з них 1 особі за рішенням Національної соціальної  сервісної 

служби відмовлено у встановленні статусу, 1 особа змінила місце проживання, з 

однією собою складено індивідуальний план реабілітації та взято під соціальний 

супровід. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №877 від 15.11.2017 

року (в редакції постанови КМУ №515 від 01.06.2020 року) «Про порядок та умови 

надання в 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа» під соціальним супроводом перебувало 5  осіб з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Проводилась робота щодо пошуку житла; 

огляд житла відповідно до вимог; співпраця з ріелторами, нотаріусом та банком; 

збір необхідних довідок. У 2021 році придбано 5  квартир. Після придбання житла  

проводилась робота щодо укладання договорів з комунальними підприємствами,  

навчання веденню домашнього господарства, раціонального використання коштів, 

сприяння в працевлаштуванні. Також надано сприяння в забезпеченні соціальним 

житлом 2-х осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 Двадцяти одній сім’ї  із числа вимушених переселенців з окупованих 

територій  та АР Крим впродовж  звітного періоду фахівці із соціальної роботи 

надавали соціальні послуги. Діти із сімей залучалися до змістовного дозвілля, 

майстер-класів, безкоштовного перегляду вистав в театрі ляльок, сім’ям 

надавалася гуманітарна допомога одягом, взуттям, засобами гігієни, продуктами 

харчування. 

 Соціальною роботою охоплено 18 осіб та сімей, члени яких беруть участь в 

АТО/ООС; сім’ї, в яких поранені або загиблі учасники АТО/ООС.  В ході роботи  

покращено психоемоційний стан членів сімей, залучено дітей до змістовного 

дозвілля, надано допомогу одягом, взуттям, здійснено сприяння в 

працевлаштуванні.  

 З метою організації змістовного дозвілля 191 дитина пільгових категорій 

безкоштовно відвідала лялькові вистави обласного академічного театру ляльок, 

380 дітей – ковзанку біля Ратуші. 

http://www.mvk.if.ua/
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 Впродовж 2021року  проведено: 

    - 2  майстер-класи з кулінарії з метою набуття соціально-побутових навичок; 

    - 3 заняття з сімейної терапії «Подарунок до Великодня» (декоративно-

прикладне мистецтво); 

    - майстер-клас до Великодня із виготовлення крашанок та пасхальних листівок; 

    - екскурсію для сімей, які  перебувають в СЖО «Вулицями рідного міста»; 

   - майстер-клас із декоративно-ужиткового мистецтва до Дня матері; 

   -4 майстер-класи з приготування піци в піцерії «VostraCasa» до Дня захисту 

дітей; 

    -2 майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва «Патріотична листівка 

для воїна» до Дня Незалежності України. 

 З метою набуття соціально-побутових навичок та організації змістовного 

дозвілля 5 дітей із сімей, які перебувають в СЖО, залучено до занять з кравецької 

майстерності в майстерні «Клаптик», а  10 дітей взяли участь в п’ятиденному 

швейному таборі при майстерні «Клаптик».  

 В рамках міської літньої школи лідерського росту «Я можу…» з метою 

набуття соціально-побутових навичок проведено 4 кулінарних майстер-класи з 

приготування страв національної кухні, в яких взяла участь 41 дитина. 

 За сприяння МЦСССДМ в рамках акції «Великодній кошик» благодійниками  

надано 89 продуктових наборів сім’ям, які перебувають в складних життєвих 

обставинах. 

 З нагоди Міжнародного Дня сім’ї  Івано-Франківським МЦСССДМ 

організовано екскурсію для прийомних сімей в кінно-спортивний клуб «Лідер», а 

діти із сімей, які перебувають в СЖО, долучилися до заходу української скаутської 

організації ПЛАСТ Івано-Франківськ на Вовчинецькому пагорбі. 

 До Дня захисту дітей МЦСССДМ долучився до свята, організованого 

ювенальними поліцейськими Прикарпаття на Вічевому майдані. 

 До Дня Незалежності України організовано екскурсійно-пізнавальну 

мандрівку для дітей із сімей, які перебувають в СЖО, в арт-груню «Полонина 

перців». 

 З метою підготовки до нового навчального року вручено  сертифікати на 

придбання шкільного приладдя  58 дітям із сімей, які перебувають в СЖО  на суму 

35000 грн. За сприяння БО «Час добра та милосердя» надано 9 портфеликів, 

укомплектованих канцтоварами, 39 дітям - шкільне приладдя, 10 дітям – одяг. 

 Вперше у зв’язку з карантинними обмеженнями та дистанційною формою 

навчання організовано 2-тижневу «школу вирівнювання знань» для 10 дітей 

початкової школи із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах з  

метою підвищення успішності. 
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 В рамках Програми протидії вживання алкогольних та тютюнових виробів 

неповнолітніми та формування навичок здорового способу життя на 2021-2024 

роки, з метою організації змістовного дозвілля  залучено 60 дітей до військово-

спортивної гри Лазертаг. 

 В грудні 2021 року проведено XX фестиваль творчості дітей та молоді з 

інвалідністю, в якому взяло участь 120 дітей. 

 В 2021 році проведено четверту  Різдвяну школу, в рамках якої відбулось 4 

майстер класи, зокрема: кулінарний майстер-клас з приготування вареників та 

узвару “Андріївські вечорниці”, майстер-клас з миловаріння “Символ 2022 року”,  

кулінарний майстер-клас  “Різдвяна кутя”, майстер-клас з декоративно-

прикладного мистецтва “Коробочка з сюрпризом”. 

  До Дня Святого Миколая та різдвяно-новорічних свят: 

- спільно з працівниками Центру культури і мистецтв Івано-Франківської МТГ  

організовано свято «Святий Миколай -  ти до нас завітай», яке відбулось  на 

території Палацу Потоцьких “Простір Інноваційних Креацій “Палац”, 180 дітей 

отримали солодкі подарунки; 

-  ГО «Час добра та милосердя» надали  подарунки 40 дітям  та приватний 

благодійник Т.Мних надала подарунки 90 дітям  відповідно до листів дітей до 

Святого Миколая; 

- 23 сім’ям приватні благодійники надали подарункові набори; 

- 10 дітей взяли участь у святі у ТРЦ «Парк розваг» Велес за кошти приватного 

благодійника; 

- депутат міського ради надав 19 солодких подарунків дітям; 

- депутат міської ради надав продуктові набори та засоби гігієни 10 сім’ям; 

  - за сприяння Церкви Адвентистів Сьомого Дня в м. Івано-Франківську  дітям із       

сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, передано 32 подарунки.  

 МЦСССДМ забезпечено соціальний супровід 10 прийомних сімей, в яких 

виховується 13 дітей (в т. ч. 2 сім'ї  вимушених переселенців) та  дитячого будинку 

сімейного типу  з числа внутрішньо переміщених осіб, в якому виховується 6 дітей, 

з яких 3 -  внутрішньо переміщених. 

 Здійснювалася робота з вдосконалення взаємодії прийомних дітей та 

прийомних батьків, залучення прийомних дітей до заходів  змістовного дозвілля, 

сприяння в постановці на квартирну чергу. В результаті  інформаційної кампанії, 

яку проводив МЦСССДМ щодо залучення коштів благодійників для лікування 

онкохворої прийомної дитини, зібрано 6000 грн. та 50 євро. 

 З метою популяризації та залучення мешканців територіальної громади до 

нових форм роботи з дітьми - сиротами та дітьми, які опинились у складних 

життєвих обставинах, проводиться інформаційна кампанія з питань прийомних 

http://www.mvk.if.ua/
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сімей, наставництва та патронатних сімей (розміщено на сторінці Фейсбук 16 

публікацій та взято участь в 3 теле- та радіоефірах). 

 Проведено первинні консультації з 6  кандидатами у патронатні вихователі. В 

результаті первинного відбору 1 сім’ю направлено на навчання за Програмою 

підготовки патронатних вихователів. 

 В рамках діяльності служби «Соціальний супровід неповнолітніх і молоді, яка 

повернулась з місць позбавлення волі або відбуває покарання без позбавлення 

волі»  отримували послуги 24 молоді особи (в тому числі 1 неповнолітній, який 

відбуває покарання без позбавлення волі).  Молодь даної категорії відвідано за 

місцем проживання, складено оцінку потреб, поінформовано про діяльність 

МЦСССДМ, відновлено соціальні зв’язки, поінформовано про соціальні 

активності. 

 В рамках проведення Всеукраїнської щорічної акції  «16 днів проти 

насильства» проведено 5 профілактичних заходів в закладах освіти та взято участь 

в інформаційно-просвітницькій акції «ДійПротиНасильства». 

 До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом проведено 4 інформаційно-

просвітницькі заходи в закладах професійно-технічної освіти та взято участь в 

інформаційній акції «Тест під Ратушею». 

 На виконання рішення Івано-Франківської міської ради від 14.12.2018р.  № 

326-22  «Про Програму заочного, дистанційного навчання студентів з інвалідністю 

на 2019-2023 роки»  в 2020-2021н.р. четверо осіб з інвалідністю навчалися за 

спеціальностями: «Журналістика», «Інженерія програмного забезпечення». Троє 

студентів  здобули ступінь бакалавра. На 2021-2022 н.р. зараховано одну особу з 

інвалідністю на спеціальність «Інженерія програмного забезпечення». На даний 

час 2 особи з інвалідністю продовжують навчання. 

 Впродовж 2021року забезпечено роботу спеціалізованої служби «Телефон 

довіри», де щоденно отримують психологічну допомогу з 16 до 21 год. жителі 

міста. За звітний період  «Телефоном довіри» зафіксовано 816 звернень. 

 За звітний період 26 сімей отримали 130 кілограм гуманітарної допомоги 

одягом та взуттям, наданої жителями міста. 

 МЦСССДМ співпрацює з громадськими та волонтерськими організаціями: БФ  

«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ», БО «Час добра та милосердя», БО «Діло 

правих», БФ «Простір рішень», ГО «Розквіт ІФ»; Освітньо-благодійний проект 

«Янголи поруч», БФ «Сила Прикарпаття», Українська громада у Франції  

(ініціатор  Аліна Єрьоміна), Церква Адвентистів Сьомого Дня, Театр ляльок ім. 

М.Підгірянки та приватними особами. За сприяння даних організацій та приватних 

осіб сім’ям та особам, які перебувають в складних життєвих обставинах надано: 

продукти харчування – 134 сім’ям, солодощі – 18 сім’ям, дитяче харчування – 53 

сім’ям, канцтовари – 16 сім’ям, ліки – 26 сім’ям, засоби гігієни -97 сім’ям, одяг та 
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взуття – 175  сім’ям, іграшки – 10 сім’ям, бойлер –2 сім’ям, дитячий візочок – 9 

сім’ям, меблі – 17 сім’ям, інтерактивна дошка – 1 сім’ї, інвалідний візок – 1 дитині, 

мольберт – 1 дитині, мультиварка – 1 сім’ї, ремонтні роботи – 4 сім’ям, будівельні 

матеріали – 3 сім’ям, дитяча стінка – 1 сім’ї, холодильник – 3 сім’ям, телевізор -  1 

сім’ї, побутова техніка - 6 сім’ям, спортивний інвентар – 2 дітям, комп’ютер – 1 

сім’ї, смартфон – 1 сім’ї, абонемент на відвідування спортзалу та басейну – 2 

дітям, постільна білизна - 1 сім’ї, посуд – 1 сім’ї, велосипед – 1 сім’ї,  75317 грн.  - 

на лікування та оплату житлово-комунальних послуг (в т.ч. погашення 

заборгованостей), оренди житла, судового збору, виготовлення документів  та ін.– 

31 сім’ї. 

 Забезпечено роботу соціального таксі – здійснено 189 виїздів.  

 В соціальній мережі "Фейсбук" опубліковано 133 інформації  щодо діяльності 

Центру. 

  

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, 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 37-ми молодих осіб, що 

знаходяться на денному перебуванні та 15 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.  
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        Впродовж 2021 року відвідувачам центру забезпечили 3171 порцій 

щоденних одноразових комплексних обідів. 

В ході соціально-психологічної реабілітації з метою розвитку емпатії та 

комунікативних  вмінь і навичок, правової самосвідомості, формування 

адекватної самооцінки, соціальні педагоги та психолог проводять розвиваючі 

заняття, бесіди, тренінги, майстер класи.   

З метою розвитку  творчої  активності молоді, активізації творчих 

здібностей, самореалізації, самовдосконалення, проводиться ознайомлення з 

здобутками української культури та традицій.  

Для клієнтів центру проведено та організовано: День Вишиванки;  День 

друзів; День захисту дитини; Всесвітній день океанів; День батька; День молоді;  

За сприянням спільнот «Рибалки Старого Лисця» та «Рибалка IF.UA» організовано 

дозвілля з риболовлею; День родини; Новорічний Карнавал; 

До Міжнародного дня  людей  з інвалідністю організовано перегляд 

мультиплікаційного фільму, святковий обід та ігротека; 

          З нагоди святкування Дня Святого Миколая проведено захід «Миколалай, 

Миколай - ти до нас завітай!» та забезпечено солодкими подарунками клієнтів 

центру. 

Відвідали на безоплатній основі виставки: «Музей створення землі»; 

Виставку «Світ черепах». 

У рамках співпраці з Івано – Франківський міським центром з фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» відвідувачі центру взяли участь 

у: 

-спортивних естафетах та перегонах на веломобілях до Дня міста;  

-спортивних естафетах серед дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями ; 

-спортивному забігу, присвяченому Олімпійському дню 2021. 

Вподовж 2021 року проводилась активна співпраця з благодійними 

організаціями та спонсорами. А саме: 

- ПП «РОСТІМЕКС» надано 50 великодніх пасок ; 

- « Knorr Bremse Global Care » 50 солодких подарунків; 

- Івано-Франківський центральний ринок  надав 50 фруктових наборів до 

Новорічних та Різдвяних свят. 

Всього у 2021 році відвідувачам та батькам Центру "Дивосвіт" надано 3014 

індивідуальних послуг, в т.ч.1610 соціально – педагогічних; 575 соціально-

психологічних; 774 соціально – медичні; 55 інформаційних. А також 1062 групові 

послуги, в т.ч. 562 соціально-педагогічних; 200 психологічних; 247 соціально-

медичних; 53 інформаційних. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями для відвідувачів центру було 

організовано онлайн бесіди та майстер класи. 
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