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Звіт про роботу департаменту   

соціальної політики за 2020 рік 

 

 

Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу департаменту 

соціальної політики за 2020 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1.  Звіт про роботу департаменту соціальної політики за 2020 рік взяти до 

відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 

 

Міський голова            Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗВІТ 

 про роботу департаменту соціальної політики за 2020 рік 

 

Протягом звітного періоду відділом прийому та видачі документів «Єдине 

вікно» департаменту прийнято 18760 звернень, у тому числі 12216 звернень для 

призначення соціальної допомоги, 588 первинних звернень по субсидії, 641 

звернення щодо отримання одноразової грошової допомоги громадянам та 

учасникам бойових дій, 83 звернень про забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням деяких категорій, 284 звернення щодо видачі направлень на 

виготовлення ТЗР, 554 звернень на реєстрацію громадян в ЄДАРП, 474 

звернень про призначення щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг тощо; обліковано 1668 внутрішньо переміщених осіб. 

За рахунок коштів міського бюджету надано грошової допомоги 1487 

малозабезпеченим громадянам на суму 3338828,47 грн. 

Забезпечено санаторно-курортними путівками 17 осіб з інвалідністю на 

суму 188122,00 грн., 24 учасника бойових дій на суму 276858,00 грн., 2 членів 

сімей загиблих. 

Укладено 185 договорів на забезпечення технічними засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю  на суму 5091314,82грн.  

Прийнято 15537 рішень про призначення державних соціальних допомог 

та виплачено державних соціальних допомог на суму 179421,6 тис.грн.  

Профінансовано пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

житлово-комунальних послуг – 33010,00тис.грн, у т.ч. на тверде паливо та 

скраплений газ – 99,7тис.грн.  

Перераховано кошти грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення на спеціальний рахунок 1 дитині – сироті у розмірі 

691875,00грн (постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. 

№ 877 ). 

Надано згоду на перерахування коштів грошової компенсації на придбання 

житла 1 члену сім’ї загиблого учасника АТО відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей» № 719 від 19.10.2016р. (із змінами) за 824681,25грн. 

(державні кошти). 

Відділенням соціальної допомоги вдома Ужгородського міського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) надано допомогу 212 особам, відділенням стаціонарного догляду для 

постійного та тимчасового проживання – 71 особам. 

 

 

Директор департаменту                                                             Алла КЕЛЕМЕЦ 

 


