
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12.02.2020     Ужгород                    № 44 

 

 

Звіт про роботу департаменту праці  

та соціального захисту населення за 2019 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 (назва структурного 

підрозділу) за 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1.  Звіт про роботу департаменту праці та соціального захисту населення за 

2019 рік взяти до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

Міський голова            Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗВІТ 

 про роботу департаменту праці та соціального захисту населення за 2019 рік 

 

Протягом звітного періоду відділом прийому та видачі документів «Єдине 

вікно» департаменту праці та соціального захисту населення було прийнято 8452 

звернень за призначенням соціальної допомоги, 1703 звернень щодо субсидії, 811 

звернень щодо одноразової грошової допомоги мешканцям міста та учасникам 

бойових дій, 168 звернень про забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 376 

звернення за видачею направлень на ТЗР, 922 звернення на реєстрацію громадян у 

ЄДАРП (всього 16958 звернень за соціальними допомогами та соціальними 

послугами), обліковано 1668 внутрішньо переміщених осіб. 

За рахунок міського бюджету надано грошової допомоги 1137 

малозабезпеченим громадянам на суму 1643284 грн. 

Забезпечено санаторно-курортними путівками: 49 осіб з інвалідністю на суму 

417781,20 грн., 4 учасника бойових дій на суму 26280,00 грн., 2 членів сімей 

загиблих. 

Укладено 167 договорів на забезпечення технічними засобами реабілітації на 

суму 4427028,38 грн.  

Прийнято 8074 рішень про призначення державних соціальних допомог та 

виплачено державних соціальних допомог на суму 168659,6 тис. грн.  

Перераховано субсидії населенню на оплату житлово-комунальні послуг – 

13 678 130,55 грн., у т.ч. в готівковій формі – 5636077,36 грн.  

Профінансовано пільг населенню на житлово-комунальні послуг – 

22394124,12 грн., у т.ч. готівкою – 85728,28 грн.  

Систематично проводився підбір та відправлення дітей до закладів 

оздоровлення та відпочинку, а саме таких як УДЦ «Молода Гвардія», ДП МДЦ 

«Артек», в літній період до обласних таборів «Горбок» та «Наталія». За 2019 рік 

оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено 2934 дітей пільгових 

категорій громадян.  

Перераховано кошти грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення на спеціальні рахунки 5 дітям-сиротам, двоє з яких вже придбали 

квартири. 

Надано згоду на перерахування коштів грошової компенсації за належні для 

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

діях на території інших держав, а також членів їх сімей із спеціального рахунка, на 

купівлю 1 квартири на суму 1119019,86 грн. та для внутрішньо переміщеної особи, 

яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на 

купівлю 1 квартири на суму 1385967,51 грн. 

Відділенням соціальної допомоги вдома Ужгородського міського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

надано допомогу 222 особам, відділенням стаціонарного догляду для постійного 

та тимчасового проживання – 118 особам. 

 

Директор департаменту                                                                    Андрій  БІКСЕЙ 
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