ІНФОРМАЦІЯ
про роботу управління соціального захисту населення
Новомиргородської райдержадміністрації за 9 місяців 2013 року
На протязі 9 місяців 2013 року спеціалістами управління соціального
захисту населення Новомиргородської райдержадміністрації відповідно до
Закону України “Про державну допомогу сім”ям з дітьми” призначено та
виплачено:
- допомога у зв”язку з вагітністю та пологами – 167
- допомога при народженні дитини – 191
- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку –
212
- допомога на дітей , які перебувають під опікою та піклуванням - 66
- допомога на дітей одиноким матерям – 66
- державна тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів – 222
- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам
– 73
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім”ям – 453
- допомога на догляд особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу, який потребує догляду – 76
- субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних
послуг – 1402
- субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
палива -964
- компенсація фізичним особам , які надають соціальні послуги – 20
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам – 32
- догляд за пристарілим та інвалідом І групи – 14
- одноразова допомога матері-героїні-19
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 талонах.
За 9 місяців 2013 року за призначенням всіх видів державних соціальних
допомог та житлових субсидій звернулося 3244 особи.
За 9 місяців 2013 року спеціалістами відділу надано консультацій по
телефону “гаряча лінія” – 502 особам, всього надано консультацій за 9 місяців
2013 року – 1784 особам.
Проведено 14 засідань комісії з питань призначення всіх видів державних
соціальних допомог та пільг населенню району було розглянуто 126 справ, із
них:
Субсидій –80
ДСД – 41
Пільги – 5

Інформація про стан виплати державних соціальних допомог за 9 місяців
2013 року:
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Відділ праці та трудових відносин забезпечує реалізацію державної
політики у сфері трудових відносин , оплати праці, зайнятості населення та
альтернативної служби.
Протягом 9 місяців 2013 року здійснено 37 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 по 10 підприємствах направлено до районної
прокуратури, по 13 – до територіальної державної інспекції праці.
Робочою групою щодо легалізації заробітної плати
та “тіньової”
зайнятості населення району, до складу якої входять спеціалісти управління,
проведено 225 перевірок . В результаті проведених обстежень виявлено 32
підприємці, які порушують законодавство про працю; кількість виявлених
“тіньових” робочих місць становить 35 од. з яких легалізовано -18.
Щомісячно проводиться моніторинг про стан погашення заборгованості із
заробітної плати за даними органів статистики та Пенсійного Фонду України.
Завдяки проведеним заходам заборгованість із заробітної плати на
економічно-активних та економічно-неактивних підприємствах району станом
на 1 жовтня 2013 року відсутня.
Дані щодо
фонду оплати праці штатних працівників району ,
середньомісячної
заробітної плати одного штатного працівника та
середньооблікової кількості штатних працівників за 9 місяців 2013 року будуть
оприлюднені обласним відділом статистики у Кіровоградській області після 20
листопада 2013 року.
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Новомиргородському районі протягом січня-вересня 2013 року створено 347
робочих місць, що становить 110,5% від запланованого.
Протягом 9 місяців 2013
року за сприянням державної служби
зайнятості в районі на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано
1098 осіб, виконання програми зайнятості -176,6%.
За звітний період залучено до участі у громадських роботах 626
незайнятих громадян, виконання програми зайнятості-89,4%.

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2013 року – 7,04%,
станом на 01.10.2013 року -5,27% (зменшено 1,77%).
Направлено на професійну підготовку та перепідготовку 322 особи.
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.
Протягом січня-вересня 2013 року атестацію провели 4 суб’єкти
господарської діяльності, кількість атестованих робочих місць – 29.
Спеціаліст з питань праці, цивільної оборони та альтернативної
( невійськової ) служби надавав консультативну допомогу підприємствам,
установам та організаціях району по питанням дотримання законодавчих і
нормативних актів з питань охорони праці, в межах своїх повноважень.
Підготовлено та проведено 3 засідання районної ради з питань
безпечної життєдіяльності населення Новомиргородського району, на якому
розглянуто 13 питань щодо безпечної життєдіяльності населення. Відповідно
до Закону України “Про укладання колективних договорів та угод” та
Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 225 “Про
порядок реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів “
колективні договори реєструються відділом праці та соціально-трудових
відносин УСЗН.
Протягом звітного періоду зареєстровано 12 колективних договорів, також
проводилась робота з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки.
Розроблялись плани дій працівників з питань цивільної оборони на особливий
період.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги перебувають 9086 осіб, з них: 1101- ветеран війни;
реабілітовані -1ос., 2142-пенсіонери за віком та ветеранів праці; 349-осіб
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; жертви нацистських
переслідувань – 3 ос., 1208 – інвалідів та дітей-інвалідів; 27- ветеранів
військової служби та органів внутрішніх справ; інших пільгових категорій за
соціальною ознакою 3342 пільговики,
691 -багатодітних сімей, 704- діти
багатодітних сімей. Зазначена чисельність громадян має понад 18 тис. статусів
(посвідчень), тобто частина облікованих осіб має право на пільги згідно з
декількома законами.
Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року
№117 інформація, що міститься в ЄДАРП, підтримується в актуальному стані і
використовується для перевірки відомостей, наданих підприємствами
постачальниками послуг, та проведення з ними розрахунків за надані
пільговикам послуги. Постійно вивіряється база на наявність двійників по
параметрам збіжності.
Протягом 9 місяців 2013 року надано пільг на загальну суму 2405,6
тис.грн. Профінансовано 2368,7 тис. грн., в тому числі на погашення
заборгованості минулих років спрямовано 103,081 тис. грн.

З початку року відшкодовано за пільгове перевезення окремих категорій
громадян 504,5 тис.грн.;.
За звітний період громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи за рахунок коштів державного бюджету виплачено:
підвищеної стипендії та додаткові відпустки- на суму 14,3 тис. грн.;
компенсації сім’ям з дітьми на суму 32,7 тис.грн.;
компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування
постраждалих громадян 1,2 кат на суму 263,9 тис. грн.
За рахунок коштів з обласного бюджету забезпечено 42 осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ліками за безкоштовними
рецептами лікарів на суму 24,7 тис. грн.
Компенсація на оздоровлення на суму 54,6 тис.грн.
Видано 10 путівок на санаторно-курортне лікування постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Постійно звіряються розрахунки з аптекою “Ліки Кіровоградщини”
Постійно спеціалістами відділу приймається участь у засіданні комісії для
визначення середньоденної кількості перевезених пасажирів.
Постійно ведеться прийом громадян, надаються консультації пільговим
категоріям населення.
Сектор по обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни та праці 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 .
На обліку в банку даних громадян з обмеженими фізичними
можливостями знаходиться 2445 інвалідів різних категорій, з них інвалідів ВВв
– 73, дітей інвалідів – 129, інвалідів з дитинства– 857, інвалідів загального
захворювання - 1266, інвалідів трудового каліцтва та проф. захворювання – 102
чол .
За 9 місяців 2013 року сектором було виплачено :
- компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів на
суму 3,8 тис. грн. – 26 інвалідам ;
- компенсації на транспортне обслуговування на загальну суму 5,6 тис.
грн. – 27 інвалідам;
- виплачено компенсації за невикористане санаторно – курортне лікування
1 інваліду Великої Вітчизняної війни та 12 інвалідам загального захворювання
на загальну суму 2,96 тис. грн.
Виписано та видано:
- 13 - посвідчень “Ветерана праці” та занесено
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги;
- 1 - посвідчення “ учасника ВВ ” ;

їх в Єдиний

- 2 - посвідчення – “члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни”;
- 18 - посвідчень отримувачам державної соціальної допомоги по
інвалідності;
- 9 - посвідчень «інваліда війни».
Проводиться робота по забезпеченню інвалідів технічними засобами
реабілітації відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2008
року № 1015.

Так за 9 місяців 2013 року забезпечено
23 інваліда – дорожними та кімнатними інвалідними візками, 6 – засобами,
керованими однією рукою, 1 –спеціальними засобами для спілкування та
обміну інформацією (спецтифломагнітолами), 7-засобами, керованими обома
руками.
Також видано 310 направлень на забезпечення протезно – ортопедичними
виробами та 115 направлень на забезпечення засобами для пересуваннякріслами 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 соціального захисту
населення з обл. МСЕК.
Станом на 01.10.2013 р. зібрано документи на 121 інваліда, дані щодо
виконання індивідуальних програм реабілітації інвалідів внесено до
Централізованого банку інвалідів.
Видано 9 путівок на санаторно-курортне лікування ветерану війни, що
надійшли з Департаменту соціального
захисту
населення
облдержадміністрації. Придбано дві санаторно- курортні путівки із коштів
субвенції державного бюджету на суму 10,2 тис.грн.
Проведено інвентаризацію транспортних справ інвалідів, які перебувають
на черзі щодо забезпечення автомобілями безкоштовно та на пільгових умовах
у головному управлінні праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації.
Станом на 01.10.2013 року облікова штатна кількість працівників
управління, згідно штатного розпису складає - 29 осіб, з них 28 державних
службовців.
За звітний період 2013 року опрацьовано матеріали та відповідно ст.33
Закону України «Про державну службу» встановлено надбавку за вислугу років
4 державним службовцям. 1 державному службовцю присвоєно ранг, який
вперше прийнятий на державну службу.
Щодо плинності кадрів, то за 9 місяців 2013 року вибуло 2 працівників, з
них -1 за переведенням та призначено на посаду 1особу за результатами
конкурсу. 3 державних службовців пройшли стажування на посадах згідно
кадрового резерву.

Сектором складено план – графік підвищення кваліфікації працівників
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників
підприємств, установ та організацій на 2013 рік. Протягом 9 місяців 2013 року
кваліфікацію підвищили 14 державних службовців у Державному навчальному
закладі «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій Кіровоградської облдержадміністрації»,
за
професійними програмами. 2 державним службовцям підвищено кваліфікацію
шляхом прийняття участі у щорічному конкурсі «Кращий державний
службовець».
За вказаний період всього підготовлено 147 проекти наказів начальника
управління. З дотриманням порядку велась робота щодо записів в трудових
книжках. Всі накази проведені по книгах реєстрації наказів. Відповідно до
порядку ведення особових справ проведено роботу по обліку та веденню
особових справ службовців та відповідно законів України «Про державну
службу» та «Про боротьбу з корупцією» своєчасним поданням службовцями
управління декларацій про доходи та майновий стан. Справи зареєстровані в
книзі реєстрації особових справ відповідної форми.
Проведено роботу щодо щорічної оцінки за 2012 рік. За звітний період
опрацьовано та укладено 43 договори ( як з фізичними та і з юридичними
особами).
В управлінні сформовано кадровий резерв. Всього до кадрового резерву на
посади
6-7 категорій управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації на 2013 рік зараховано 36 осіб, із них 29 жінок, що
складає 80,5%.
Для профілактики проявів корупції в управлінні соціального захисту
населення райдержадміністрації щорічно проводиться декларування доходів
державних службовців. Сектором проводиться роз’яснювальна робота з
державними службовцями щодо вимог до заповнення декларацій про доходи та
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї родини та під
розпис ознайомлюють кожного працівника з відповідальністю за невнесення
або внесення державним службовцем неповних чи неправдивих відомостей у
декларацію.
При прийнятті на державну службу кожен працівник знайомиться під
розпис із попередженням про спеціальні обмеження, встановлені законами
України щодо прийняття на державну службу та проходження державної
служби.
Відповідно до Інструкції з діловодства виконувалась робота по реєстрації
вхідної та вихідної кореспонденції. За 9 місяців 2013 р. в управлінні всього
зареєстровано 148 звернень громадян , з них: 111 письмових та 37 усних.
Надавалась роз’яснювальна робота громадянам, які звертались до
управління , з питань законодавства в соціальній сфері, з питань надання
безоплатних послуг на поховання інвалідів та учасників бойових дій Великої
Вітчизняної війни надавалась методична допомога у формуванні відповідних
документів.

Сформовано 33 картки в системі бази даних «Картка» та постійно триває
робота по корегуванню даних в єдиній державній комп’ютерній системі
“Кадри”.
Станом на 01.10.2013 року управлінням оздоровлено в стаціонарних
закладах відпочинку -877 дітей.
Також за звітний період видано посвідчень:
-дитини з багатодітної сім»ї-86;
-батьків з багатодітної сім’ї -24.
18 особам було присвоєне почесне звання України «Мати-героїня» та
виділено одноразову грошової допомогу на суму 206 тис.460 грн.
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

