ІНФОРМАЦІЯ
про роботу управління соціального захисту населення
Новомиргородської райдержадміністрації за 6 місяців 2014 року
На протязі звітного періоду 2014 року спеціалісти управління
займалися прийомом громадян та призначенням всіх видів державних
соціальних допомог та субсидій. Прийом громадян проводиться за єдиною
технологією.
За 6 місяців 2014 року спеціалістами прийнято та призначено:
- допомога у зв”язку з вагітністю та пологами - 84
- допомога при народженні дитини – 128
- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку –
116
- допомога на дітей , які перебувають під опікою та піклуванням - 29
- допомога на дітей одиноким матерям – 34
- державна тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів – 112
- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям –
інвалідам –37
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім”ям – 300
- допомога на догляд особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу, який потребує догляду – 56
- субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних
послуг –859
- субсидія на придбання скрапленого газу, твердого рідкого пічного
палива - 845
- компенсація фізичним особам , які надають соціальні послуги – 15
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам – 11
- догляд за пристарілим та інвалідом І групи – 7
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.
На протязі березня-квітня місяців зроблені перерахунки по 1473 справах
по фактичному використанню електроенергії за 2013 рік.
В березні місяці зроблені перерахунки згідно реєстру Маловисківського
управління експлуатації газового господарства по нарахованій субсидії у
зв’язку зі зміною тарифу за 2013 рік по 22 особових справах.
В червні місяці 2014 року проведено масовий перерахунок в зв’язку з
закінченням опалювального періоду по 504 особових справах.
У травніні місяці 2014 року проведено масовий перерахунок в зв»язку із
зміною тарифу на природній газ 61 особовій справі.
У червніні місяці 2014 року проведено масовий перерахунок в зв»язку із
зміною тарифу на електроенергію по 7 особових справах.

На протязі півріччя 2014 року спеціалістами відділу надано консультацій
по телефону “гаряча лінія” – 463 особам. А всього надано консультацій –
2446 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 7 виїзди у 8 сільських радах.
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 10 засідань комісії, було розглянуто 88 справ, із них:
Субсидій –58
ДСД – 29
Пільг -1
Працівниками використовуються всі можливості для задоволення
потреб громадян.
Інформація
про стан виплати державних соціальних допомог
за 6 місяців 2014 року
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Протягом січня-червня 2014 року здійснено 26 перевірок щодо
вивчення стану дотримання законодавства про працю на підприємствах
Новомиргородського району, в тому числі виявлення випадків “тіньової”
зайнятості. За результатами вивчення складено довідки, в яких внесено
пропозиції та рекомендації керівникам підприємств щодо усунення
виявлених порушень. Матеріали перевірок підприємств з виявленими
порушеннями законодавства про працю направлені до районної прокуратури
11 довідок та до територіальної державної інспекції праці - 11 довідок.
Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості
населення, до складу якої входять спеціалісти відділу,
проведено
135 обстежень суб»єктів господарювання.
В результаті
проведених обстежень
у 9 суб»єктів господарювання виявлено 15
«тіньових» місць, з яких легалізовано 12. Протягом І півріччя проведено 3
засідання робочої групи.
Заборгованість із заробітної плати на економічно-неактивних
підприємствах району станом на 1 липня 2014 року відсутня. Залишається
заборгованість по підприємству банкруту Новомиргородське РСТ в сумі 29,5 тис.грн. Станом на
1 липня 2014 року заборгованість із

заробітної плати на економічно-активному комунальному підприємстві
«Новомиргородські муніципальні інженерні мережі» становить 201,5 тис.
грн.
За даними обласного відділу статистики фонд оплати праці штатних
працівників району за січень - березень 2014 року склав 32111,5 тис.грн ..
Середньооблікова кількість штатних працівників становить 4356 осіб.
Рівень середньомісячної заробітної плати штатних працівників району
станом на 1 квітня 2014 року становить 2457 грн. , що на 298 грн. або 13,8%
більше порівняно з аналогічним періодом 2013 року. Щомісячно, за даними
відділу статистики в районі проводиться моніторинг рівня заробітної плати
на підприємствах району.
За даними Новомиргородського відділення Маловисківської МДПІ,
проводиться аналіз стану сплати страхових внесків до Пенсійного фонду.
Протягом січня-червня 2014 року проведено 12 засідань районної
комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та погашення
заборгованості із заробітної плати. На засідання комісій запрошувався
арбітражний керуючий підприємства-банкрута на якому рахується
заборгованість із заробітної плати , а також керівники суб»єктів
господарювання на яких заробітна плата виплачується менше мінімального
законодавчо-встановленого розміру та ті керівники на підприємствах яких є
заборгованість із сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду
України в районі. Не одноразово запрошувався керівник
КП
«Новомиргородські муніципальні інженерні мережі» стосовно заборгованості
із заробітної плати перед працівниками підприємства. Питання погашення
заборгованості із заробітної плати знаходиться на постійному контролі в
райдержадміністрації.
З
метою
виконання
Програми
зайнятості
населення
Новомиргородського району на 2012-2017 роки в районі протягом січнятравня 2014 року на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано
188 осіб, що становить 121,3% до планового завдання на січень-травень 2014
року. Виконання доведеного завдання на 2014 рік ( 330 р.м.) становить
57,0% .
Працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 1091 особу , що на
375 осіб більше ніж у І півріччі 2013 року. Виконання завдання Програми
зайнятості становить 95,7%.
За звітний період залучено до громадських робіт 448 незайнятих
громадян, що на 10 осіб більше відповідного періоду минулого року.
Виконання завдання Програми зайнятості становить 64,0%.
Експерт з 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, за 6 місяців 2014 року

експертом з умов праці було проведено 6 обстежень підприємств , установ
та організацій району різних форм власності і господарювання, на яких
загальна кількість робочих місць, що підлягають атестації – 19, з них
атестовано 11 робочих місць.
Більш питому вагу в проведенні атестації робочих місць займають
підприємства колективної та приватної форми власності.
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 .
За
звітний період проведено експертизу та зареєстровано 13
колективних договорів, надано допомогу 9 організаціям району в розробці та
укладенню колективних договорів.
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.
В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку в
банку даних громадян з обмеженими фізичними можливостями знаходиться 2502 інваліда
різних категорій, з них інвалідів ВВв – 70, дітей інвалідів – 125, інвалідів з дитинства –
944, інвалідів загального захворювання – 1252, інвалідів трудового каліцтва та проф.
захворювання – 105 чол .
До сектору за 2014 рік надійшло 36 документів, з них на постійному контролі перебуває –
10.
За 6 місяців 2014 року було : виплачено :
компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів на суму
2,7 тис. грн. – 26 інвалідам ;
компенсації на транспортне обслуговування на загальну суму 4,2 тис. грн. – 30
інвалідам;
виплачено компенсації за невикористане санаторно – курортне лікування
12
інвалідам Великої Вітчизняної війни та інвалідам загального захворювання на
загальну суму 2,8 тис. грн.
Виписано та видано:
3- посвідчення “Ветерана праці” та занесено їх в Єдиний автоматизований
реєстр осіб, які мають право на пільги;
4 - посвідчення – “члена сім”ї загиблого (померлого) ветерана війни”;
7 - посвідчень « інваліда війни » та 4 – вкладки до посвідчень « інваліда війни».
7 - талонів на 50 -% знижку проїзду ветеранам війни.

Проводиться робота по забезпеченю інвалідів технічними засобами реабілітації відповідно
постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року № 321

Так за 6 місяців 2014 року забезпечено :
2 інваліда – дорожною та кімнатною інвалідними візками, 1 – засобом, керованим обома
руками, 1 – засобом, керованим однією рукою.
Також видано 147 направлень на забезпечення протезно – ортопедичними виробами та
66 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 01.07.2014 р. зібрано документи на 98 інвалідів, дані щодо виконання
індивідуальних програм реабілітації інвалідів внесено до Централізованого банку інвалідів.
Видано 3 путівки 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 два 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 І півріччя 2014 року вилучено 13 технічних засобів реабілітації, після смерті
інвалідів.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги перебувають 9079 особ, з них: 994- ветеранів війни;
реабілітована -1ос., 2261-пенсіонерів за віком та ветеранів праці; 346-осіб
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; жертви нацистських
переслідувань –3 ос., 1219 – інваліди та діти-інваліди; 26- ветеранів
військової служби та органів внутрішніх справ; інших пільгових категорій за
соціальною ознакою пільговиків – 3255ос., 233 -багатодітних сімей, 741діти 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 6 місяців 2014 рік року надано пільг на загальну суму 1991,5
тис.грн.
Профінансовано 1575,9 тис. грн., в тому числі погашення
заборгованості минулих років 233,5 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 01.07.2014року виплачено твердого палива та скрапленого
газу готівкою 618 особам пільгових категорій населення на загальну суму
460,8 тис. грн.
Виплачено 1046 ветеранам війни щорічну разову грошову допомогу
до 5 травня на суму 513,2тис.грн.
Відповідно до чинного законодавства здійснюється робота по
виконанню державних програм щодо надання компенсацій громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
За шість місяців 2014 року громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів державного бюджету
виплачено:
компенсації сім’ям з дітьми на суму 20,9 тис.грн.;
компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування постраждалих
громадян 1,2 кат на суму 143,9 тис. грн.
компенсації на оздоровлення на суму 16,1 тис.грн.;
додаткової відпустки на суму 1,1 тис.грн.
За рахунок коштів з обласного бюджету забезпечено 33 особи, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ліками за безоплатними
рецептами лікарів на суму 14,5 тис. грн.
Спеціалістами управління постійно погоджуються реєстри реалізованих
безоплатно ліків постраждалим особам з аптекою “Ліки Кіровоградщини”.
Розроблялись та проводились заходи з нагоди
28-х роковин
Чорнобильської катастрофи .
Протягом 1 півріччя 2014 року робота сектору державних соціальних
інспекторів здійснювалась згідно Положення про сектор державних інспекторів
, Положення про головного та державного соціальних інспекторів , відповідних
посадових інструкцій , Положення про проведення перевірок цільового
використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню
субсидій та державної соціальної допомоги, Законів України постанов КМУ та
інших нормативних актів.
Сектором державних соціальних інспекторів здійснено 7 зустрічних
перевірки, в результаті яких здійснено 260 перевірок достовірності інформації
про доходи та майновий стан отримувачів допомоги. В результаті чого не
виявленно ніяких порушень.
Протягом 1 півріччя 2014 року здійснено 165 обстежень матеріально побутових умов проживання сімей та окремих осіб на що складені відповідні
акти обстеження сімей з метою підтвердження їх права на призначення субсидії
, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям.
Перевірено всього 1439 особових справ щодо оформлення проведенних
розрахунків.В тому числі житлова субсидія -281,державна соціальна допомога
малозабезпеченим сімям -211,державна допомога сімям з дітьми-705,тимчасова
допомога дітям батьки яких не виплачують аліменти-109,допомога
малозабезпеченій особі .яка проживає з інвалідом 1чи 2 групи внаслідок
психічного розладу -49,державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та

дітям інвалідам -43 ,державну соціальну допомогу особам ,які не мають права на
пенсію ,та інвалідам,компенсаційна виплата на догляд за інвалідом 1 чи 2 групи
або пристарілим -30.
Крім того зроблено 70 актів перевірки цільового використання державної
допомоги при народженні дитини ,разом з представником управління у справах
сімї та молоді ,а також служби у справах дітей і органу опіки та піклування.
За І півріччя 2014 року управлінням соціального захисту населення
оздоровлено 26 дітей в оздоровчих таборах області та за її межами.
Видано 16 посвідчень батьків багатодітних сімей та 61 посвідчення дітям з
багатодітної сім’ї.
Систематично спеціалістами управління соціального захисту проводиться
інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення району, в тім числі через
засоби масової інформації, районну газету «Новомиргородщина».
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