ІНФОРМАЦІЯ
про роботу управління соціального захисту населення
Новомиргородської райдержадміністрації за 12 місяців 2013 року
На протязі 2013 року спеціалісти управління займалися прийомом
громадян та призначенням всіх видів державних соціальних допомог та
субсидій. Прийом громадян проводиться за єдиною технологією.
На протязі 2013 року спеціалістами прийнято та призначено:
- допомога у зв”язку з вагітністю та пологами - 225
- допомога при народженні дитини – 285
- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку –
309
- допомога на дітей , які перебувають під опікою та піклуванням - 79
- допомога на дітей одиноким матерям – 83
- державна тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів – 286
- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям –
інвалідам – 96
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім”ям – 573
- допомога на догляд особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу, який потребує догляду – 97
- субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних
послуг –1532
- субсидія на придбання скрапленого газу, твердого рідкого пічного
палива - 1029
- компенсація фізичним особам , які надають соціальні послуги – 35
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам – 46
- догляд за пристарілим та інвалідом І групи – 19
- одноразова допомога матері-героїні – 26
В січні місяці спеціалістами відділу грошових виплат та компенсацій
проводився масовий прийом громадян на призначення субсидій на тверде,
скраплений газ та ЖКП згідно графіків та по талонам.
У 2013 році за призначенням всіх видів державних соціальних допомог
та житлових субсидій звернулося 4489 осіб.
Проведено масовий перерахунок житлової субсидії в зв”язку з зміною
тарифів на воду, водопостачання та послуги з вивезення сміття по 102
справам згідно рішення виконавчого комітету Новомиргородської міської
ради з 01.02.2013 року.
На протязі березня-квітня місяців зроблені перерахунки по 1521 справах
по фактичному використанню електроенергії за 2012 рік.
В березні місяці зроблені перерахунки
згідно реєстру
Маловисківського управління експлуатації газового господарства по

нарахованій субсидії в зв”зку зі зміною тарифу за 2012 рік по 35 особовим
справам.
В травні місяці 2013 року проведено масовий перерахунок у зв’язку з
закінченням опалювального періоду по 48 особових справах.
У вересні місяці 2013 року проведено масовий перерахунок в зв»язку із
зміною тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій по 49 особових справах.
У жовтні місяці 2013 року проведено масовий перерахунок в зв»язку із
зміною тарифу на водопостачання та водовідведення по 7 особових справах.
У грудні місяці 2013 року відповідно до листа Мінсоцполітики ві 27
грудня 2013 року № 1689\5\75-13 проведено масовий перерахунок державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім»ям по 213 особовим справам.
На протязі 2013 року спеціалістами відділу надано консультацій по
телефону “гаряча лінія” – 670 особам. А всього надано консультацій – 2410
особам.
На виконання наказів Міністерства соціальної політики України від 14
березня 2012 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо
надання громадянам соціальної підтримки за принципом «єдиного вікна» та
виїзної роботи мобільного соціального офісу» та від 23 березня 2012 року №
158 «Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки
населенню за принципом «єдиного вікна» спеціалістами управління
проведено 23 виїзди у 23 сільські ради.
Спеціалістами відділу готуються відповіді на звернення громадян.
Щомісяця складаються і подаються в установленому порядку звіти до
головного управління та статистична звітність.
У відділі грошових виплат та компенсацій проводяться заняття з питань
вирішення проблем, що виникають при реалізації Законів України та
можливі шляхи їх вирішення, вивчаються законодавчі документи, які
необхідні для призначення усіх допомог. Спірні питання, які виникли при
призначенні державних соціальних допомог та субсидії вирішувалися на
комісії з питань призначення усіх видів державних соціальних допомог,
субсидій та пільг населенню району.
Проведено 19 засідань комісії, було розглянуто 217 справ, із них:
Субсидій –156
ДСД – 54
Пільг - 7
Управлінням призначено та виплачено соціальної допомоги за 12
місяців 2013 року:
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Управління соціального захисту населення забезпечує реалізацію
державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці,
зайнятості населення та альтернативної служби.
Протягом звітного періоду поточного року здійснено 52
перевірки
вивчення стану дотримання законодавства про працю на
підприємствах Новомиргородського району .
Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення району, до складу якої входять спеціалісти управління,
протягом
2013 року обстежено 276 підприємств Новомиргородського
району переважно приватної форми власності. В результаті проведених
обстежень виявлено 50 “тіньових” робочих місць, легалізовано 34.
За
результатами вивчення складено довідки, в яких внесено пропозиції та
рекомендації керівникам підприємств щодо усунення виявлених порушень.
Проведено 8 засідань робочої групи.
Щомісячно, за даними відділу статистики в районі проводиться
моніторинг рівня заробітної плати на підприємствах району. За даними
управління Пенсійного фонду в районі та Новомиргородського відділення
Маловисківської МДПІ, проводиться аналіз
стану сплати страхових
внесків до Пенсійного фонду. Завдяки проведеним заходам заборгованість
із заробітної плати на економічно-активних , економічно-неактивних
підприємствах станом на 1 січня 2014 року відсутня. Рахується
заборгованість по підприємству банкруту
Новомиргородське
РСТ в сумі -29,5 тис.грн. На даний час правоохоронними органами
проводиться розшук майна банкрута та встановлення винних осіб у його
викрадені.
За січень-грудень 2013 року проведено 22 засідань районної комісії з
питань забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із
заробітної плати.
На засіданнях заслуховувалось
117 керівників
підприємств з низьким рівнем заробітної плати та на яких заробітна плата
виплачується менше мінімального законодавчо-встановленого розміру, а
також 26 керівників підприємств, які мають заборгованість до Пенсійного
фонду .
За даними обласного відділу статистики фонд оплати праці штатних
працівників району за січень – вересень 2013 року склав 91893,7 тис.грн .
Середньооблікова кількість штатних працівників за січень-вересень 2013
року становить 4305 осіб.
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по району за
січень-вересень 2013 року склала 2372 грн., що на 29 грн. більше ніж за
січень-червень 2013 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого
року збільшення середньомісячної заробітної плати становить 177 грн. або
108,1%.
Середньомісячна заробітна плата нарахована на одного штатного
працівника по району за січень-вересень 2013 року перевищує прожитковий

мінімум та мінімальну заробітну плату на одну працездатну особу за місяць
у 2,07 рази або більше на 1225,0 грн.
Виконання
доведеного
завдання
дорученням
голови
облдержадміністрації від
07 березня 2013 року № 01-26/85/1 щодо
підвищення середньомісячної заробітної плати найманих працівників ПОУ
району на 2013 рік (2780,0 грн.) становить 85,3%, різниця - 408 грн.
На виконання Програми зайнятості населення у Новомиргородському
районі на період до 2017 року за січень - грудень поточного року створено
391 нове робоче місце, виконання завдання Програми зайнятості на 2013 рік
становить 124,1 %.
Рівень зареєстрованого безробіття на 1січня 2014 року склав 7,44%.
Експерт умов праці відділу трудових відносин здійснює роботу по
забезпеченню об”єктивного проведення експертизи якості атестації робочих
місць за умовами праці та відповідності їх нормативним актам про охорону
праці, що проводиться на всіх підприємствах, незалежно від форм власності
і господарювання.
Реалізовуючи завдання, які покладено на державну експертизу умов
праці щодо здійснення контролю за забезпеченням державної політики про
соціальні гарантії та соціальний захист у сфері праці, протягом 2013 року
експертом з умов праці було проведено 20 обстежень підприємств , установ
та організацій району різних форм власності і господарювання, на яких
загальна кількість робочих місць, що підлягають атестації – 155, з них
атестовано 105 робочих місць. З 12 підприємств, які повинні провести
атестації у 2013 році 9 підприємств провели атестацію, на 1 підприємстві
атестація не потрібна із-за відсутності робочих місць із шкідливими
умовами праці,1 підприємство працює над її проведенням.
Більш питому вагу в проведенні атестації робочих місць займають
підприємства колективної та приватної форми власності.
Спеціалістом з питань праці, цивільної оборони та альтернативної
( невійськової ) служби надавалась консультативна допомога
підприємствам, установам та організаціях району по питанням дотримання
законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці, в межах своїх
повноважень.
Підготовлено та проведено 2 засідання районної ради з питань
безпечної життєдіяльності населення Новомиргородського району, на яких
розглянуто 9 питань щодо безпеки життєдіяльності населення району
Відповідно до Закону України “Про укладання колективних договорів
та угод” та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013року
№ 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих ( міжгалузевих ) і
територіальних угод, колективних договорів” колективні договори
реєструються відділом з питань праці та трудових відносин .
Відповідно статті 34 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»
та Порядку проведення повідомної реєстрації галузевих ( міжгалузевих) і

територіальних угод, колективних договорів (далі –Порядок), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 року №115
управлінням соціального захисту населення протягом 2013 року проведено
реєстрацію 22 колективних договорів, які укладені між стороною
роботодавця та профспілковою стороною суб»єктів господарювання
Новомиргородського району :
Новомиргородський районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей
та молоді на 2013-2015 роки. Зареєстрований 04 січня 2012 року №43.
Комунальний заклад «Новомиргородський протитуберкульозний
спансер»на 2013-2016 роки. Зареєстрований 29 січня 2013 року №44.
Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Новомиргородського району на 2013 рік. Зареєстровано
15 лютого 2013 року №45.
ПСП «Бирзулове» на 2013-2016 роки. Зареєстровано 15 лютого 2013
року №46.
Листопадівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів на 2013-2015 роки.
Зареєстровано 06 березня 2013 року.
Новомиргородський районний центр дитячої та юнацької творчості на
2013-2016 роки. Зареєстровоно 14 березня 2013 року.
СТОВ « Вікторія –Агро» на 2013-2015 роки. Зареєстровано 23 березня
2013 року.
ТОВ «Прогрес» на 2013-2015 роки. Зареєстровано 03 квітня 2013
року.
Новомиргородський дитячий будинок-інтернат ІІ профілю на 2013
рік. Зареєстровано 10 квітня 2013 року.
Відділом культури, туризму та культурної спадщини на 2013-2016
роки. Зареєстровано 22 квітня 2013 року.
Районний будинок культури на 2013-2015 роки. Зареєстровано 26
квітня 2013 роки.
Дирекція районних бібліотек на 2013-2015 роки . Зареєстровано 13
травня 2013 року.
Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 2013-2015 роки.
Зареєстровано 30 жовтня 2013 роки.
Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 на 20132015 роки. Зареєстровано 30 жовтня 2013 роки
Кам»янська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів на 2013-2016 роки.
Зареєстровано 05 листопада 2013 року.
Петроострівська сільська рада на 2013-2015 роки. Зареєстровано 12
листопада 2013 року.
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УМВС
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в
Кіровоградській області на 2013-2014 роки. Зареєстровано 12 листопада
2013 року.
Фінансове управління Новомиргородської райдержадміністрації на
2013-2017 роки. Зареєстрований 13 листопада 2013 року.

Пурпурівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» на 2013-2015 роки.
Зареєстровано 29 листопада 2013 року.
Новомиргородський міжшкільний навчально-виробничий комбінат
Новомиргородської районної ради на 2013-2018 роки. Зареєстровано 09
грудня 2013 року.
Йосипівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» на 2013-2015 роки.
Зареєстровано 18 грудня 2013 року.
Комунальне підприємство «Новомиргородські муніципальні інженерні
мережі» на 2013-2015 роки. Зареєстровано 30 грудня 2013 року.
Протягом минулого року надано допомогу 17 організаціям району в
розробці та укладенню колективних договорів. Станом на 1 січня 2014 року
укладено та зареєстровано 159 колективних договорів та угод. Відділ з
питань праці та трудових відносин сприяє переговорному процесу між
сторонами при укладанні колективних договорів з питань нормування та
оплати праці. Під час реєстрації колективних договорів постійно
перевіряється їх відповідність загальновстановленим нормам, які вимагають
повного захисту працюючих осіб на підприємстві.
Надійшло одне звернення на направлення громадян на альтернативну
( невійськову ) службу, дане звернення розглянуто, підготовлено особова
справа та розглянуто на засіданні комісії.
Надано допомогу 5 організаціям в організації системи охорони праці з
наданням нормативно-правових документів.
На протязі січня – грудня 2013 року проводилась робота з питань
цивільного захисту та мобілізаційної підготовки. Розроблялись плани дій
працівників з питань цивільної оборони на особливий період.
Наш сектор постійно проводить роботу, щодо вирішення проблем людей з
обмеженими фізичними можливостями, а саме забезпечення встановлених чинним
законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у
сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів .
В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на
обліку в банку даних громадян з обмеженими фізичними можливостями
знаходиться 2481 інвалід різних категорій, з них інвалідів ВВв – 72, дітей
інвалідів – 128, інвалідів з дитинства – 904, інвалідів загального захворювання –
1268, інвалідів трудового каліцтва та проф. захворювання – 103 чол .
До сектору за 2013 рІК надійшло 71 документ, з них на постійному контролі
перебуває –15.

За 12 місяців 2013 року сектором було :
виплачено :
-

компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів на
суму 3,8 тис. грн. – 27 інвалідам ;
компенсації на транспортне обслуговування на загальну суму 5,6 тис.
грн. – 28 інвалідам;
виплачено компенсації за невикористане санаторно – курортне лікування
17 інвалідам Великої Вітчизняної війни та інвалідам загального
захворювання на загальну суму 3,7 тис. грн.

Виписано та видано:
12- посвідчень “Ветерана праці” та занесено
їх в Єдиний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги;
3 - посвідчення – “члена сім”ї загиблого (померлого) ветерана війни”;
19 - посвідчень отримувачам державної соціальної допомоги по
інвалідності.
7 - посвідчень « інваліда війни » та 4 – вкладки до посвідчень « інваліда
війни».
Проводиться робота по забезпеченю інвалідів технічними засобами реабілітації
відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року № 321
Так за 12 місяців 2013 року забезпечено :
29 інвалідів – дорожними та кімнатними інвалідними візками, 8 – засобами,
керованими однією рукою, 1 – спеціальним засобом для спілкування та обміну
інформацією
( електронним годинником ), 11 – засобами, керованими
обома руками, 1 – засобом для особистої гігієни.
Також видано 315 направлень на забезпечення протезно – ортопедичними
виробами та 137 направлень на забезпечення засобами для пересування – кріслами
колясками.
На кожного інваліда заведені особові справи та їх дані внесені до
Централізованого банку інвалідів, який діє в мережі Internet.
Проводиться робота по збору документів на інвалідів, індивідуальні програми
реабілітації яких надійшли до управління праці та соціального захимсту населення з
обл. МСЕК.
Станом на 01.01.2014 р. зібрано документи на 118 інвалідів, дані щодо виконання
індивідуальних програм реабілітації інвалідів внесено до Централізованого банку
інвалідів.
Видано 15 путівок на санаторно-курортне лікування інвалідам, що надійшли з
департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.
Проведено інвентаризацію транспортних справ інвалідів, які перебувають на черзі
щодо забезпечення автомобілями безкоштовно та на пільгових умовах у департаменті
соціального захисту населення облдержадміністрації.

Подано чотири оголошення в районну газету « Новомиргородщина », щодо
навчання інвалідів та їх професійної та трудової реабілітації.
Своєчасно подавались відповіді на звернення до районної державної адміністрації
та департамента соціального захисту населення облдержадміністрації.
Протягом 2013 року вилучено 25 технічних засобів реабілітації, після смерті
інвалідів.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги перебувають 9179 особ, з них: 1075- ветеранів війни;
реабілітована -1ос., 2246-пенсіонерів за віком та ветеранів праці; 349-осіб
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; жертви нацистських
переслідувань –3 ос., 1208 – інваліди та діти-інваліди; 26- ветеранів
військової служби та органів внутрішніх справ; інших пільгових категорій
за соціальною ознакою 3329 пільговиків,
229 -багатодітних сімей, 713діти багатодітних сімей. Зазначена чисельність громадян має понад 16 тис.
статусів (посвідчень), тобто частина облікованих осіб має право на пільги
згідно з декількома законами.
Відповідно до Положення «Про Єдиний державний автоматизований
реєстр осіб, які мають право на пільги», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.01.2003 р. №117, спеціалісти відділу
персоніфікованого обліку пільгових категорій населення використовують
інформацію, що міститься в реєстрі, для проведення роботи по контролю за
використанням бюджетних коштів, направлених на відшкодування пільг.
За 12 місяців 2013 рік року надано пільг на загальну суму 2741,8
тис.грн.
Профінансовано 2757,8 тис. грн., в тому числі погашення
заборгованості минулих років 262,3 тис. грн.,
Відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.01.07 №77, проведено роботу з надання пільг для придбання
твердого палива та скрапленого газу.
Станом на 01.01.2014року проведено виплату на придбання твердого
палива та скрапленого газу готівкою 872 особам пільгових категорій
населення на загальну суму 575,7 тис. грн.
Виплачено 1189 ветеранам війни щорічну разову грошову допомогу
до 5 травня на суму 538,2тис.грн.
Постійно спеціалістами відділу приймається участь у засіданні комісії
для визначення середньоденної кількості перевезених пасажирів.
Відповідно до чинного законодавства здійснюється робота по
виконанню державних програм щодо надання компенсацій громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За дванадцять місяців
2013 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи за рахунок коштів державного бюджету виплачено:
компенсації сім’ям з дітьми на суму 39,9 тис.грн.;

компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування
постраждалих
громадян 1,2 кат на суму 329,9 тис. грн. в т.ч.
заборгованість мин.років 27,0тис.грн.
компенсації на оздоровлення на суму 54,9 тис.грн. в т.ч. заборгованість
мин.років 18,9тис.грн.;
додаткової відпустки на суму 16,2 тис.грн.
За рахунок коштів з обласного бюджету забезпечено 42 особи, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ліками за безоплатними
рецептами лікарів на суму 36,7 тис. грн.
Спеціалістами відділу постійно погоджуються реєстри реалізованих
безоплатно ліків постраждалим особам з аптекою “Ліки Кіровоградщини”.
За рахунок коштів державного бюджету протягом 2013року року було
оздоровлено 13 громадян постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС.
Розроблялись та проводились заходи до 27 річниці Чорнобильської
катастрофи 26.04.2013 року та до Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків Чорнобильської 14.12.2013року.
Ведеться прийом громадян, надаються консультації пільговим
категоріям населення.
Систематично спеціалістами управління соціального захисту
проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення району,
в тім числі через засоби масової інформації, районну газету
«Новомиргородщина».
В.о.начальника управління

Л.Нікуліна

