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від “02“ квітня 2014 року

№ 92-р
м. Знам’янка

Про стан соціального захисту
населення Знам'янського району у
2013 році

Заходи, які проводилися в районі протягом 2013 року управлінням
соціального захисту населення райдержадміністрації (далі – управління),
іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними
органами міністерств і відомств України в районі та виконкомами сільських рад
були спрямовані на виконання завдань, визначених законами України, актами
Президента України, дорученнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими
документами Кіровоградської обласної державної адміністрації та районної
державної адміністрації щодо подальшого поліпшення якості життя, соціальної
підтримки населення району, зростання їх добробуту, підвищення рівня
зайнятості та розвитку ринку праці.
Протягом 2013 року управлінням вивчено стан дотримання чинного
законодавства щодо оплати праці на 408 підприємствах, установах та
організаціях усіх форм власності, що становить 110% до завдання (371). За
результатами проведених обстежень керівникам підприємств, установ та
організацій району внесено 131 пропозиція і рекомендація щодо усунення
порушень.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по району за
січень-грудень 2013 року склала 2325 грн., що до рівня 2012 року становить
101,5%. Забезпечено перевищення прожиткового мінімуму та мінімальної
заробітної плати на одну працездатну особу за місяць у 1,9 рази (1107 грн.).
Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємствах,
установах та організаціях усіх форм власності в районі склала 3215 осіб, яка
зменшилася у порівнянні з 2012 роком (3264 особи) на 49 осіб. Найвищий
рівень середньомісячної заробітної плати по галузях "промисловість"
(3204 грн.) та "сільське господарство" (2504 грн.); найнижчий – в галузі
"торгівля" (1193 грн.), який спостерігається внаслідок неповної зайнятості
найманих працівників.
Станом на 01 січня 2014 року заборгованість із виплати заробітної плати
на підприємствах району відсутня.
З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних
відносин, узгодження інтересів працюючих проведено моніторинг охоплення
працюючих в районі колективними договорами та стан їх виконання. За
2013 рік підприємствами, установами та організаціями району укладено
25 колективних договорів, які зареєстровані управлінням відповідно до
повноважень.

Протягом 2013 року в районі створено 399 нових робочих місць, що
становить 114% до річного завдання (350), та ліквідовано 125 робочих місць,
що забезпечило абсолютне співвідношення кількості нових робочих місць до
створених (319,2%).
У січні-грудні 2013 року районною робочою групою з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення, затвердженою
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26 вересня
2012 року № 486-р, проведено 32 рейди, обстежено 343 підприємства та
організації району (92,5%), виявлено 18 порушень та легалізовано 9 робочих
місць (90 %).
Протягом 2013 року управлінням вивчено стан охорони праці на
41 підприємстві усіх форм власності, що на 44,2% більше рівня 2012 року. За
результатами перевірок виявлено 54 порушення нормативних та законодавчих
актів з охорони праці на 10 підприємствах району; за належністю направлено
матеріали для розгляду до Знам'янської міжрайонної прокуратури та
територіального управління Держгірпромнагляду у Кіровоградській області.
Виконуючи завдання щодо здійснення контролю за забезпеченням
державної політики про соціальні гарантії та соціальний захист працівників у
сфері праці за 2013 рік було обстежено 15 підприємств, установ та організацій з
питань атестації робочих місць за умовами праці.
Управлінням постійно здійснюються функції розпорядника коштів, що
надходили з різних джерел фінансування. Станом на 01 січня 2014 року
управлінням розподілено та підготовлено виплатних документів на загальну
суму 40602,42 тис. грн., що у порівнянні з 2012 роком збільшилось у 1,2 рази
(34457,6 тис. грн.). Управлінням протягом 2013 року здійснені виплати за
рахунок коштів: державного бюджету – на суму 2270,4 тис. грн. (відповідний
період 2012 року склав 2066,9 тис. грн.); субвенції державного бюджету
місцевим бюджетам – на суму 37078,0 тис. грн. (31762,0 тис. грн.); обласного
бюджету – на суму 905,8 тис. грн. (340,1 тис. грн.). Крім того, за рахунок
коштів районного бюджету, відповідно до затверджених районною радою
програм, здійснені призначення на суму 348,2 тис. грн., що на 17% більше від
виконаного обсягу за 2012 рік (288,6 тис. грн.).
На території району спеціалістами управління спільно з фахівцями
управління Пенсійного фонду України у м. Знам'янці та Знам'янському районі
забезпечено роботу "мобільного соціального офісу", яким у 2013 році здійснено
23 виїзних прийомів, надано 129 консультацій, прийнято 81 заяву. Через
приймальню громадян надано консультацій 5310 особам, що у 1,1 рази менше
ніж у 2012 році (5404).
В управлінні прийом громадян здійснюється в рамках єдиної технології
прийому громадян. Станом на 01 січня 2014 року в управлінні отримали різні
види державної соціальної допомоги 4236 сімей, що на 6,5% більше ніж у 2012
році (3976). Управління здійснило призначення та виплату 14 видів державної
допомоги на суму 32315,5 тис. грн., яка зросла порівняно з 2012 роком на 21%
(26720,1 тис. грн.). Фінансування з державного бюджету надходило своєчасно,
заборгованість з виплати державних соціальних допомог відсутня.
Компенсаційні виплати 78 фізичним особам, які надають соціальні послуги
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(0,8% сімей району), нараховані на суму 102,6 тис. грн. і на 9,3% більше від
обсягу 2012 року (93,9 тис. грн.) та виплачені за рахунок коштів районного
бюджету в повному обсязі. Поряд з цим, у 2013 році за рахунок коштів
обласного бюджету здійснено призначення допомоги 56 малозабезпеченим
особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, на догляд за ним в сумі 782,8 тис. грн., яка зросла порівняно з
2012 роком (265,5 тис. грн.) на 517,3 тис. грн., заборгованість відсутня.
За 2013 рік субсидію для відшкодування витрат на житлово-комунальні
послуги призначено 1006 сім'ям (9,2% від загальної кількості сімей району) на
суму 841,8 тис. грн., що на 6,1% менше ніж у 2012 році (1120 сім'я на суму
896,5 тис. грн.). Профінансовано 93,1% (783,8 тис. грн.) від її нарахування. За
цей період управлінням призначено субсидію на тверде паливо та скраплений
газ 497 сім'ям (4,5% сімей району) на суму 468,0 тис. грн., яку виплачено в сумі
382,3 тис. грн. Кількість отримувачів цієї субсидії зменшилася на 9% у
порівнянні з 2012 роком (549). Понад 75 % одержувачів субсидії – сім’ї, які
складаються лише з пенсіонерів.
Компенсаційні
виплати
громадянам,
постраждалим
внаслідок
Чорнобильської катастрофи, нараховані на суму 456,0 тис. грн. і зросли
порівняно з 2012 роком (449,7 тис. грн.) на 1%, які виплачено на 92% від
потреби, із яких лише компенсацію на безплатне харчування 36 дітям,
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачено в повному
обсязі.
До Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків включено
7441 громадянин району, які мають право на пільги (31,1% від населення
району), що менше на 3,8% порівняно з 2012 роком (7737). Впродовж 2013 року
окремим категоріям громадян здійснені нарахування за надані пільги в сумі
3527,12 тис. грн. і в порівнянні з 2012 роком (3671,9 тис. грн.) зменшилися на
3,9% та профінансовані на 100% .
До Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесені дані
611 осіб. У 2013 році окремим категоріям населення було видано направлень на
одержання 117 одиниць протезно-ортопедичних виробів та 74 одиниці засобів
реабілітації.
Протягом 2013 року до будинків-інтернатів по області поселено 7 осіб, з
них: 3 особи похилого віку, 1 інвалід загального захворювання, 2 інваліди з
дитинства, 1 дитина-інвалід; до стаціонарних відділень для постійного
проживання в с. Мошорине та с. Дмитрівка територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Знам'янського району – 12 осіб.
За рахунок коштів державного бюджету у 2013 році забезпечено
путівками на санаторно-курортне лікування 8 осіб (10% від потреби). Крім
того, на виконання обласної програми санаторного оздоровлення ветеранів
війни та інвалідів на 2012-2015 роки, за рахунок коштів обласного бюджету у
2013 році придбано 2 путівки, які видані 1 учаснику бойових дій та 1 учаснику
війни. За рахунок коштів державного бюджету виплачено компенсацію за
невикористане санаторно-курортне лікування 27 інвалідам війни на суму
7,82 тис. грн.

Протягом 2013 року здійснено виплати компенсацій: на бензин, ремонт,
технічне обслуговування автомобіля 18 інвалідам на суму 2,35 тис. грн.; на
транспортне обслуговування – 22 інвалідам на суму 4,14 тис. грн.
У районі проводиться певна робота щодо працевлаштування інвалідів на
підприємствах усіх форм власності, із 24 осіб з обмеженими фізичними
можливостями, які звернулися з даного питання, працевлаштовано
12. Протягом 2013 року управлінням направлено на навчання до Вінницького
міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів "Поділля"
1 дитину-інваліда та 1 дитину-інваліда до Вінницького центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів.
За рахунок коштів обласного бюджету відшкодовано комунальним
підприємствам, які надають ритуальні послуги, на безоплатне поховання
6 ветеранів війни в сумі 5,6 тис. грн., що на 35,6% менше ніж у 2012 році
(8,7 тис. грн.).
Забезпечено виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам
війни до 05 травня 1004 особам на суму 439,6 тис. грн., у 2012 році 1131 особі
(388,0 тис. грн.).
Протягом 2013 року проведено безоплатний капітальний ремонт власного
житлового будинку (квартири) 4 інвалідам війни на суму 29,3 тис. грн. Середня
вартість ремонту становила 7,3 тис. грн., що на 2,6 % менше ніж у 2012 році
(7,5 тис. грн.); по області середній розмір капітального ремонту становить
14,5 тис. грн.
З метою контролю за цільовим використання бюджетних коштів
державними соціальними інспекторами управління протягом 2013 року
проведено 6464 різних видів перевірок та обстежень, охоплено 62,7% населення
від кількості сімей району.
Протягом 2013 року управлінням здійснено нагляд за додержанням вимог
законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України та стовідсотково проведені перевірки справ, а саме:
нових призначень – 175, перерахунків пенсії – 459. Крім того, перевірено
виплат: допомоги на поховання – 364, недоодержаної пенсії в зв’язку зі смертю
пенсіонера – 124, правильності нарахування пенсій відповідно до рішень суду –
697. Під час перевірок встановлено недоплату по 1 пенсійній справі на суму
9,49 грн., кошти відшкодовано.
Протягом 2013 року управлінням забезпечено оздоровленням та
відпочинком 723 дитини району, з них 118 дітей пільгових категорій (дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та
малозабезпечених сімей, діти-інваліди). Видано 696 посвідчень дітей з
багатодітної сім’ї та 312 батьків багатодітної сім’ї.
Відповідно до статей 18, 31, 35, 39, 41 Закону України " Про місцеві
державні адміністрації" та з метою забезпечення реалізації державної політики
у сфері соціального захисту населення району:
1. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Бискуб Г.М.
спільно із начальником управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Івановою А.І. під час прийняття або уточнення районного
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бюджету на відповідний рік вирішувати питання, з урахуванням вимог
доручення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
26 жовтня 2011 року № 27-421/1, можливості збільшення видатків на оплату
пільг інвалідам по зору і слуху за користування комунальними послугами,
квартирної плати, послуг телефонного зв'язку, твердим паливом та скрапленим
газом.

4) забезпечити ефективне використання коштів, передбачених на
виконання програм соціального захисту населення в частині надання пільг,
субсидій та різних видів державної соціальної допомоги відповідно до чинного
законодавства;
5) посилити контроль за додержанням законодавства за своєчасною і не
нижче визначеного державою мінімального рівня розміру заробітної плати та
погашення заборгованості з неї шляхом проведення обстежень стану
дотримання законодавства про оплату праці на підприємствах усіх форм
власності;
6) здійснювати щомісячний моніторинг рівня створення нових робочих
місць;
7) продовжити інформування населення району з питань діючого
законодавства у сфері соціального захисту шляхом виїздів "мобільного
соціального офісу".

2. Начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства Бабіч Т.М., заступнику
начальника управління, начальнику відділу інженерно-технічного забезпечення
та
кадрової
роботи
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації Чубіну О.І., начальнику відділу економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Чубін І.Ю. у межах
повноважень:
1) активізувати роботу із реалізації заходів, спрямованих на нарощування
інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в
районі;
2) вживати організаційні заходи щодо упередження виникнення
заборгованості із заробітної плати працюючим на промислових, комунальних
та сільськогосподарських підприємствах району;
3) спільно із директором міськрайонного центру зайнятості
Компанієць Л.В., начальником управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Івановою А.І. здійснювати моніторинг та контроль за
виконанням показників програми зайнятості населення Знам'янського району
на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17 вересня
2013 року № 449.
3. Рекомендувати сільським головам:
1) забезпечити прийом заяв та документів на призначення усіх видів
державної соціальної допомоги, пільг тощо уповноваженими особами сільських
рад та своєчасну передачу їх до управління соціального захисту населення
райдержадміністрації;
2) забезпечити передачу населенню відповідних територій району
повідомлень про призначення (перерахунок) або відмову у наданні держаної
допомоги та пільг.
4.
Начальнику
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації Івановій А.І:
1) забезпечити дотримання технологічного процесу прийому громадян,
які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги;
2) забезпечити якісне проведення роботи з нагляду за додержанням
законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій
управлінням Пенсійного фонду України в м. Знам'янці та Знам'янському
районі;
3) вжити заходів щодо максимального охоплення сімей району житловою
субсидією за спрощеним порядком;

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 28 лютого 2013 року № 64-р "Про стан соціального
захисту населення Знам’янського району у 2012 році".
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Д.МОЛОДЧЕНКО

