Звіт по виконанню пріоритетних напрямів роботи
управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради за 2016 рік

РОЗДІЛ 1: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ
У структурних підрозділах управління соціального захисту працює 273 штатних
працівники. У підпорядкованих бюджетних установах - 317 штатних працівники.
Фінансування заходів і програм соціального захисту населення у 2016 році проводились
за рахунок коштів державного та міського бюджетів. Загальна сума видатків у 2016 році
по управлінню соціального захисту склала 1 710,79 млн. грн., що на 695,01 млн. грн. або
на 68,42% більше від суми за аналогічний період 2015 року.
Використано коштів
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Субвенція з обласного бюджету у 2016 році на відшкодування витрат пов’язаних із
наданням пільг двом родинам Небесної Сотні становила 6,3 тис. грн.
Власні надходження управління та підпорядкованих бюджетних установ склали 85,89 тис.
грн.
Робота із зверненнями громадян
У звітному періоді структурними підрозділами управління опрацьовано 527 тис. звернень
громадян (в т. ч. надання консультацій по телефону), що перевищує показник 2015 року
на 15 тис. звернень.
∑ Розглянуто та надано 251,6 тис. відповідей на листи та звернення громадян;
∑ Надано 107 відповідей на інформаційні запити відповідно до Закону України “Про
доступ до публічної інформації”;
∑ Розглянуто на надано понад 3 тис. відповідей на електронні звернення громадян;
∑ Надано соціальних допомог 185,9 тис. громадян;
∑ Проведено 10,6 тис. обстежень сімей з метою підтвердження їх права на призначення
допомоги.
Житлові субсидії
Упродовж 2016 року до управління соціального захисту звернулися за призначенням
житлової субсидії 161,3 тис. сімей (домогосподарств), що становить 64,9% від кількості
сімей (домогосподарств) м. Львова (248,5 тис. сімей). Видатки на відшкодування субсидій
населенню у 2016 році склали 773,02 млн. грн. Також, у звітному році призначено
муніципальні субсидії 1357 сім’ям, видатки на відшкодування яких склали 2,4 млн. грн.
№
п\п
1.
2.
3.

Призначення житлових субсидій у 2016 році проти 2015 року, тис. звернень
2016р.
2015р.
відсоток
ПОКАЗНИК
росту
+ 42,5%
Звернень за субсидіями
161,3
113,2
+ 52,3%
Призначень субсидій
151,2
99,3
+ 55,3%
Сім’ї, які отримують субсидію станом
119,4
76,9
на кінець звітного періоду

Пільги громадянам міста
За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги
(ЄДАРП), на обліку в управлінні соціального захисту станом на 01.01.2017 перебуває
141,2 тис. осіб. Чисельність пільгових категорій громадян, облікованих у ЄДАРПі
відповідно до Законів України:
∑ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту - 24941 особа;
∑ Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні - 60701 особа;
∑ Про статус і соціальний захист дітей війни - 53897 осіб;
∑ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи - 3117 осіб;
∑ Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і
деяких інших осіб та їх соціальний захист, "Про Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації в Україні" - 5680 осіб;
∑ Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні - 178 осіб;
∑ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні - 22579 осіб;
∑ Про жертви нацистських переслідувань - 15 осіб;
∑ Про пожежну безпеку, "Про Службу безпеки України", "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про міліцію", "Про правові засади
цивільного захисту" - 620 осіб;
∑ Сільські педагоги, бібліотекарі, рослинники, медики на пенсії, судді у відставці,
слідчі на пенсії, гірники - 33 особи;
∑ Пенсіонери за віком - 97036 осіб;
∑ Про охорону дитинства - 11161 особа.
Кількість осіб, які користуються правом на пільги за житлово-комунальні послуги станом
на 01.01.2017, становила 49787, у т.ч. 33005 особам визначено право на пільги з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Видатки у 2016 році на надання
пільг з оплати житлово-комунальних послуг склали 110,9 млн. грн.
Окремим категоріям громадян відшкодовано надання пільг з послуг зв'язку – 4,2 млн. грн.
(17,5 тис. середньомісячна кількість одержувачів).
На муніципальному рівні відшкодовано надання пільг населенню на оплату житловокомунальних послуг на суму 5,73 млн. грн.:
∑ інвалідам по зору І та ІІ групи – 1,48 млн. грн. (804 особи);
∑ ветеранам та учасникам бойових дій УПА – 1,04 млн. грн. (227 осіб);
∑ вдовам ветеранів УПА – 0,14 млн. грн. (64 особи);
∑ вдовам політв’язнів – 0,05 млн. грн. (21 особа);
∑ дитячим будинкам сімейного типу – 0,02 млн. грн. (3 установи);
∑ дітям-сиротам (погашення заборгованості за ЖКП) – 0,1 млн. грн. (30 осіб);
∑ учасникам АТО, членам їх сімей, та сімей загиблих (квартплата) – 2,9 млн. грн.
(3008 осіб).
Відшкодовано надання пільг з послуг зв’язку 194 ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА
та політв’язнів на суму 49,99 тис. грн.
Соціальний захист переміщених осіб з тимчасово окупованої території та зони АТО
ß Відділами соціального захисту поставлено на облік і видано відповідні довідки
8467 особам (6190 сімей);
ß призначено грошову допомогу для покриття витрат на проживання 5206 сім’ям.
Відповідно до затвердженої у 2016 році Програми соціального захисту внутрішньо
переміщених осіб (Ухвала від 14.07.2016 №779)за їх зверненнями надано 51 особі
матеріальну допомогу з міського бюджету на суму 45,0 тис. грн.
Соціальний захист сімей з дітьми у м. Львові
За рахунок коштів Державного бюджету України здійснено 46712 виплат державних
соціальних допомог на суму 683 022 тис. грн., що на 64 775,03 тис. грн. перевищує суму
2015 року. (ріст 10,5 %)

утриманні 4 і більше дітей виплачено по 1000 грн.; 67 сім’ям, які мають на утриманні 6 і
більше сімей, для їх відпочинку та/або оздоровлення по 7500 грн.; 8 сімей, в яких
одночасно народилось 3 і більше дітей отримували щомісячну виплату по 1000 грн.
Матеріальні допомоги, доплати, компенсації та інші виплати з міського бюджету
З міського бюджету за 2016 рік за КТКВК 090412 "Інші видатки на соціальний захист
населення" видатки склали 48 948,86 тис. грн., що на 28759,94 тис. грн. перевищує суму
2015 року (ріст у 2,4 рази), з них 2452,74 тис. грн. на проведення соціальних заходів
управління та громадських організацій, а також на реалізацію соціально-культурних
проектів; на фінансову підтримку сиротинці – 43,82 тис. грн.
Решту суми 46452,3 тис. грн. профінансовано надання муніципальних пільг, допомог,
доплат та компенсацій, в т.ч. щомісячна доплата до пенсії ветеранам УПА – 3101,9 тис.
грн. (244 особи); допомога на придбання квартири бронзовому призеру Олімпійських ігор
2016 – 420 тис. грн.; одноразова матеріальна допомога параолімпійському чемпіону ігор
ХХХІ – 650 тис. грн.; одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим мешканцям –
4902,19 тис. грн. (6352 особам); одноразова матеріальна допомога на виконання
депутатських повноважень – 9602,33 тис. грн. (3319 особам); допомоги на поховання –
273,78 тис. грн. (311 осіб); тощо.
Згідно з розпоряджень Львівського міського голови у 2016 році надано матеріальних
допомог мешканцям на суму 12 826,89 тис. грн. (виплати з нагоди відзначення
національних і релігійних свят та пам’ятних дат; виплати військовослужбовцям; на
оздоровлення й відпочинок дітей учасників АТО; внутрішньо переміщеним особам;
виплата чемпіонці світу з шахів п. М. Музичук; тощо).
Грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги – 1374,8 тис. грн. (652 одержувачі).
Соціальний захист учасників АТО
Упродовж 2016 року в рамках забезпечення міських програм соціального захисту
учасників АТО управлінням соціального захисту надано з міського бюджету допомог, пільг
та компенсацій на загальну суму 25191,99 тис. грн., зокрема:
∑ 335 постраждалим учасникам АТО одноразова матеріальна допомога на суму
2455,2 тис. грн.;
∑ 3008 сімей учасників АТО отримували звільнення від плати за «квартирну плату»
на загальну суму 2903,89 тис. грн.;
∑ 1720 учасників АТО та 447 членів їх сімей отримали одноразову матеріальну
допомогу від міста як потребуючі мешканці на загальну суму 1799,9 тис. грн.;
∑ 272 учасники АТО та 62 члени їх сімей отримали одноразову матеріальну допомогу
на виконання депутатських повноважень на загальну суму 726,0 тис. грн.;
∑ 1228 учасників АТО отримали матеріальну допомогу згідно з розпоряджень
Львівського міського голови на загальну суму 3829,0 тис. грн. (в т.ч. на
відпочинок/оздоровлення їх дітей);
∑ 19 інвалідів АТО одержали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму
2740,0 тис. грн.;
∑ 61 постраждалий учасник АТО отримав матеріальну допомогу на реабілітацію на
загальну суму 738,0 тис. грн.;
∑ 100 учасників АТО отримали одноразову матеріальну допомогу на вирішення
соціально побутових питань на загальну суму 10000,0 тис. грн.
Окрім цього працівниками управління соціального захисту підготовлено списки для ЛОДА
на виплату 57 дітям військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО на загальну
суму 1615,0 тис. грн. (відповідно до розпорядження голови ЛОДА від 23.10.2015
№650/0/5-15); а також взято на облік 227 учасників АТО й надано 66-ом путівки на
санаторно-курортне лікування (відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 №200).

Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, облікованих у
відділах соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради станом на 01.01.2017 становить 3500 осіб, зокрема:
категорія 1 – 905 осіб; категорія 2 – 1293 особи; категорія 3 – 433 особи категорія Г –
27 осіб; вдови – 251 особа; діти – 591 особа.
Станом на 01.01.2017 оздоровлено 268 осіб, з них 246 учасники ліквідації Чорнобильської
катастрофи І категорії та 22 учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи ІІ категорії .
Порушено перед департаментом соціального захисту населення Львівської обласної
державної адміністрації 153 клопотань про визначення статусу та права на видачу
посвідчення чи дублікату посвідчення особам, постраждалим внаслідок катастрофи на
ЧАЕС.
У 2016 році громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи,
виплачено матеріальну допомогу 2209 особам на загальну суму 1 054, 5 тис. грн.
Відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради на 2016 рік, з нагоди 30-ї річниці
Чорнобильської катастрофи” для осіб, віднесених до категорії 2А з числа ліквідаторів
наслідків аварії на ЧАЕС було закуплено 22 путівки на санаторно-курортне оздоровлення
на загальну суму 173,7 тис. грн.
Соціальний захист осіб з інвалідністю
На обліку в управлінні перебуває понад 37 тис. осіб з інвалідністю. Через відділи
соціального захисту управління з початку 2016 року технічними засобами реабілітації
забезпечено 46 осіб з інвалідністю; надано направлення на протезні підприємства для
виготовлення 13,7 тис. протезно-ортопедичних виробів; надано 2330 скерувань особам з
інвалідністю та дітям-інвалідам на протезні підприємства для виготовлення технічних
засобів реабілітації.
За звітний період 1161 особу з числа ветеранів та інвалідів забезпечено через відділи
соціального захисту путівками на санаторно-курортне лікування, а саме:
∑ інвалідів війни – 144 особи;;
∑ інвалідів війни (Афганістан) – 36 осіб;
∑ інвалідів АТО – 1 особа;
∑ учасників бойових дій – 206 осіб;
∑ учасників війни – 152 особи;
∑ членів сім’ї ветеранів – 33 особи;
∑ жертв нацистських переслідувань – 2 особи;
∑ інвалідів армії – 1 особа;
∑ інвалідів загального захворювання – 442 особи;
∑ інвалідів дитинства – 66 осіб;
∑ інвалідів трудового каліцтва (на супутні захворювання) – 1 особа;
∑ осіб, супроводжуючих інвалідів І групи – 77 особи.
З початку року виплачено компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування
92 інвалідам війни на суму 34,4 тис. грн.; 102 інвалідам від загального захворювання та
інвалідам з дитинства на суму 28,6 тис. грн.
Крім цього 622 особам з інвалідністю упродовж 2016 року виплачено компенсацію на
бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та компенсацію на транспортне
обслуговування на загальну суму 162,5 тис. грн. Скеровано 237 осіб з інвалідністю та
дітей-інвалідів до спеціалізованих закладів для отримання там послуг реабілітації.
Підтримка ініціатив неурядових організацій, проведення соціальних міських
заходів (соціально-культурні проекти, фінансова підтримка, заходи) - 604,15 тис. грн.
Підтримка заходів неурядових організацій:
Реалізовано 6 заходів соціального спрямування у співпраці 6 неурядовими організаціями

Фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів на
здійснення статутної діяльності:
У 2016 році 4 громадські організації інвалідів та ветеранів м. Львова використали кошти з
бюджету міста на загальну суму 135,6 тис. грн.
Соціально-культурні проекти
Реалізовано 6 проектів 6 неурядових організацій на суму 132,95 тис. грн., цільовою
групою яких були: особи з особливими потребами, малозабезпечені, невиліковно хворі
особи.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Громадське об’єднання

Реалізований проект

Благодійний фонд –
шпиталь ім. Митрополита
Андрея Шептицького
Курії Львівської Архієпархії
Української ГрекоКатолицької Церкви
Львівський обласний
осередок Всеукраїнської
громадської організації
“Українська спілка
інвалідів – УСІ“
Благодійний фонд
“Карітас-Львів УГКЦ“

“Виїзна бригада паліативної допомоги
(хоспіс вдома)“

Львівська територіальна
первинна організація
Українського товариства
сліпих
Товариство “Родина
Кольпінга

Освоєно
кошти ГО,
грн.
26177

“Збільшення
можливості
медикосоціальної та психологічний підтримки
соціально-незахищених осіб“

28000

“Місто літератури для незрячих: книга
Брайлем і вголос“

20000

“Центр
дозвілля
та
соціальної
реабілітації для молодих людей з
особливими потребами“

16 654

34000
“Україна – це ми“
“Організація
підтриманого
проживання дорослих осіб з аутизмом
у міській квартирі

8120

Одним із найбільш інноваційних реалізовано соціально-культурний проект: “Місто
літератури для незрячих: книга Брайлем і вголос” Львівського обласного осередку
Всеукраїнської громадської організації “Українська спілка інвалідів – УСІ“ в рамках якого:
- видано три твори І.Франка: “Грицева шкільна наука”, “Сойчине крило” та “Коли ще
звірі говорили” накладом 210 книг шрифтом Брайля;
- озвучено три аудіо книги: “Вибране. 365 днів з великим Митрополитом. Роздуми на
щодень” авторства А. Шептицького, “Збірник наукових статей Україна в минулому.
Випуск 4”, “Львів крізь віки” авторства І. та Л. Качор, загальною тривалістю
звучання 51 год.;
- роздано 50 “мp3 - плеєрів” для 50 осіб з інвалідністю по зору.
Окрім цього у 2016 році управлінням соціального захисту ДГП ЛМР проведено 14
загальноміських заходів, на які використано 1 984,19 тис. грн., а саме: 30 річниця аварії на
ЧАЕС; Великдень, День міста; День Матері; День захисту дітей; День Конституції України;
День Незалежності; Свято Покрови Пресвятої Богородиці – День захисника України; День
боротьби з бідністю; День політв’язня; День Гідності та Свободи; Міжнародний день
людей з інвалідністю; Свято Миколая, цикл заходів «Соціальні акції з подолання
бідності». Загалом в рамках заходів забезпечено подарунками (в т.ч. продуктові набори)
близько 3,8 тис. потребуючих громадян та 8,6 тис. порцій харчування для потребуючих в
рамках кампанії «Соціальні акції з подолання бідності».

Соціальні послуги бездомним – робота Центру обліку та нічного перебування
бездомних осіб
В Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб зареєстровано 2473 бездомних
громадян. За звітний період поставлено на облік 247 бездомних осіб (в т.ч. 55 осіб,
звільнених з місць позбавлення волі): 79 особам оформлено паспорт та ID-картки; 219
осіб отримали реєстрацію переважного місця знаходження за юридичною адресою
Центру; 22 особам оформлено скерування в геріатричний пансіонат. Загалом послугами
Центру скористались 1791 особа.
Послугами відділення нічного перебування Центру щовечора користались від 30 до 60
осіб, середня кількість осіб становить 42 особи. За звітний період послугами відділення
скористались 232 особи. Кожен клієнт пройшов флюорографічне обстеження та
обстеження в Шкірно-венерологічному диспансері, в результаті яких було виявлено в 13
осіб закриту форму туберкульозу. У 2016 році медичними сестрами Центру виявлено 23
випадки педикульозу та надано 2117 послуг з медичної допомоги. Окрім цього видано 210
скерувань у медичні заклади.
За звітний період здійснено 178 соціальних патрулів. В період зимових холоді в
приміщенні Центру функціонує цілодобовий пункт обігріву. Окрім цього, відкрито 2
додаткові пункти денного обігріву в приміщенні ЛКП «Старий Львів» (вул. Сербська, 3).
Видатки на діяльність Центру у 2016 році склали 2,02 млн. грн.
що на 13,48 % більше у порівнянні з 2015 роком – 1,78 млн. грн.
Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківської опіки
Бюджетна установа комунального закладу соціального захисту «Соціальний готель»
забезпечує надання 24 дітям-сиротам послуг тимчасового житла; соціально-психологічні,
соціально-побутові, інформаційні послуги та навчально-виховну роботу.
Видатки на діяльність установи у 2016 році склали 0,32 млн. грн.
Реабілітація дітей та молоді з особливими потребами –
робота Львівського міського центру реабілітації «Джерело»
Станом на 01.01.2017 на обслуговуванні в Центрі перебували 157 осіб з інвалідністю.
Реабілітаційні послуги підопічні Центру отримували у відділеннях:
∑ соціально-педагогічної та психологічної реабілітації працівники якого здійснювали
заходи, спрямовані на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда,
навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей,
створення передумов для інтеграції в суспільство. На програми відділення
зараховуються діти від 3 до 18 років з порушеннями фізичного та (або) розумового
розвитку, які отримали статус дитини-інваліда. На даний час у відділенні створено
15 груп: 8 груп для дітей дошкільного віку, та 7 груп для дітей шкільного віку.
∑ трудової реабілітації є структурним підрозділом КРУЗТ ЛМЦР «Джерело». Метою
діяльності якого є надати можливість молоді з порушеннями фізичного та (або)
розумового розвитку розвинути свої здібності, побутові і соціальні вміння для
найбільш повної інтеграції в життя суспільства. Клієнтами відділення є молодь з
особливими потребами віком від 18 до 35 років.
Організація реабілітаційних заходів у Центрі складається з медичного супроводу,
психологічної реабілітації, педагогічної реабілітації, фізичної реабілітації, трудової
реабілітації, соціально-побутової реабілітації та фізкультурно-спортивної реабілітації.
Застосовуються засоби реабілітації: методика NDT Bobat, методика М. Монтессорі,
гідротерапія, елементи кондуктивної педагогіки, сенсорна терапія тощо.
Видатки на діяльність установи у 2016 році склали 5,05 млн. грн.,
що на 30,5% перевищує суму фінансування за 2015 рік – 3,87 млн. грн.
Соціальні послуги одиноким львів’янам літнього віку –
робота Львівського міського територіального центру соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян
Упродовж 2016 року надано понад 683,0 тис. соціальних послуг 2208 підопічним
громадянам, з яких 2191 особа отримувала послуги соціальної допомоги вдома. За

послуг; 778 послуг взуттьовика; 162 послуги дрібного ремонту; 1017 швацьких послуг;
послугами медичного масажу скористались 83 особи. В установі активно розвивають
напрям дозвілля для громадян літнього віку, так в місті вже функціонують 8 центрів
дозвілля для літніх базованих при храмах міста. Вцілому за рік проведено більше 1 тис.
колективних заходів.
З метою забезпечення належних умов надання соціальних послуг проведено ремонт
приміщень Установи за адресою (вул. Петлюри, 29), де зараз створено сучасний
масажний кабінет.
Видатки на діяльність Центру у 2016 році склали 13,56 млн. грн., що на 22,49%
перевищує суму фінансування за 2015 рік – 11,07 млн. грн.
РОЗДІЛ 2: ОСНОВНІ РЕАЛІЗОВАНІ ЦІЛІ
(ВПРОВАДЖЕНІ НОВОВВЕДЕННЯ) У 2016 РОЦІ
1) Здійснено ремонтні роботи з метою забезпечення належних умов роботи з
мешканцями:
∑ приміщення Єдиної приймальні Сихівського відділу соціального захисту (просп.
Червоної Калини, 66) – 389,74 тис. грн.
∑ окремих приміщень Франківського відділу соціального захисту (вул. Ген. Т.
Чупринки, 85) – 126,84 тис. грн.;
∑ приміщення по вул. С. Петлюри, 29 (приміщення Залізничного відділення
Львівського міського територіального центру) де вже облаштовано сучасний
масажний кабінет для підопічних – 185,69 тис. грн.;
∑ приміщень та системи опалення Комунального закладу соціального захисту
«Соціальний готель» - 134,62 тис. грн.
2) Розпочато ремонтні роботи по облаштуванню нового приміщення Личаківського
відділу соціального захисту (вул. К. Левицького, 67) – 882,98 тирс. грн.
(виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщення);
3) З метою забезпечення оперативного опрацювання великих масивів інформації
придбано й відповідно оновлено:
∑ 91 одиницю комп’ютерної техніки для управління соціального захисту та
районних відділів соціального захисту – 1302,9 тис. грн.;
∑ 4 одиниці комп’ютерної техніки для Центру обліку та нічного перебування
бездомних осіб – 51,39 тис. грн.;
∑ комп’ютерної та оргтехніки для Соціального готелю – 47,7 тис. грн.;
∑ акустичну систему та 3 телевізори для Львівського міського територіального
центру – 53,81 тис. грн.;
4) Запроваджено прийом громадян за системою «електронної черги» у п’яти відділах
соціального захисту м. Львова (крім Личаківського, так як тривають ремонтні роботи
по облаштуванню нового робочого приміщення) – 527,69 тис. грн. (на закупівлю
необхідного обладнання);
5) Запроваджено систему прийому громадян з інвалідністю (візочників) без
урахування місця їх реєстрації;
6) Спільно з громадою храму Христового Воскресіння УГКЦ (вул. Городоцька, 319а)
надано 8560 послуг харчування (гарячі обіди) для потребуючих мешканців м.
Львова;
7) Запроваджено надання фінансової допомоги приватним сиротинцям (Рішення ВК
від 01.08.2016 №611) для зміцнення матеріально-технічної бази цих закладів та
покращення умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування. Так, фінансову допомогу у 2016 році на загальну суму 43,82 тис. грн.
отримали:
∑ Заклад релігійної організації «Родинний дім «Покрова» (вул. Дорога Кривчицька,
19);
∑ Приватна організація «Приватний дитячий будинок «Благодать» (вул. Папарівка, 1);
∑ Соціальний центр Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії (вул. Равська, 8);

8) Впроваджено ряд ініціатив щодо підвищення рівня соціальної захищеності учасників
АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та членів сімей рятувальників,
які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с.
Великі Грибовичі:
∑ одноразова матеріальна допомога на оздоровлення/відпочинок дітей учасників
АТО – від 2000 грн. до 4000 грн. (рішення виконкому від 03.06.2016 № 396);
∑ щомісячна адресна соціальна виплата (по 4000 грн.) дітям рятувальників, які
загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с.
Великі Грибовичі (рішення виконкому від 03.06.2016 № 422);
∑ програма соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (Ухвала від 14.07.2016
№ 779);
∑ Одноразова матеріальна допомога (по 130000 грн. - 180000 грн.) членам сімей
загиблих учасників АТО, інвалідам І-ІІ групи з числа учасників АТО, а також
учасникам АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок (Ухвала від
15.09.2016 №930);
∑ одноразова матеріальна допомога (по 10000 грн.) дітям загиблих та пропалих
безвісти учасників АТО до Дня святого Миколая (рішення виконкому від 28.11.2016
№1099);
∑ грошова компенсація інвалідам війни І-ІІІ групи з числа учасників АТО та надання
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей
загиблих учасників АТО, а також інвалідам ІІ групи з числа учасників АТО та
потребують поліпшення житлових умов (Ухвала від 01.12.2016 №1263 “Про
внесення змін до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “Про затвердження
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей – мешканців м. Львова“);
∑ впроваджено новий підхід при наданні соціальних грошових допомог учасникам
АТО, зокрема для забезпечення цільової витрати коштів шляхом виплати
компенсації інвалідам війни АТО (І гр. – 50000 грн.; ІІ гр. – 10000 грн.;
ІІІ гр. – 8000 грн.) на реабілітацію або санаторно-курортне лікування, через
використання поточних рахунків (зі спеціальним режимом використання)
держбанків. Відтак, управлінням соціального захисту розроблено
відповідний порядок їх надання.

