від 03 листопада 2016 року
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Про підсумки роботи управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації
за 9 місяців 2016 року
У Голованівському районі середньомісячна заробітна плата за січеньчервень 2016 року становить 3918 грн., темп росту заробітної плати до
відповідного періоду минулого року становить 122,9%.
Станом на 01 жовтня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати
на підприємствах, в установах та організаціях району становить 807,3 тис. грн.,
це єдине підприємство боржник ДП «Межиріцький вітамінний завод» ПАТ
«Укрмедпром». Стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати
даного підприємства постійно розглядається на засіданнях комісії з питань
забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із заробітної
плати, стипендій та інших соціальних виплат (далі – комісія). Протягом
2016 року проведено 18 засідань комісії. З початку року на засідання комісії
запрошені 38 керівників суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм
власності, директор ДП «Межиріцький вітамінний завод» ПАТ «Укрмедпром»
був присутнім на кожному засіданні. Протягом 2016 року здійснено 95 вивчень
дотримання законодавства з питань праці на підприємствах району.
Проводиться постійний моніторинг стану виплати заробітної плати в районі.
Активізовано роботу робочої групи легалізації заробітної плати та «тіньової»
зайнятості (далі – робоча група). За даними, наданими Голованівською
об’єднаною державною податковою інспекцією головного управління
Державної фіскальної служби у Кіровоградські області, протягом 2016 року в
результаті вжиття заходів виявлено 5 порушень законодавства про працю, які
усунуто. Робочою групою протягом січня-вересня 2016 року здійснено 37
обстежень суб’єктів підприємницької діяльності, виявлено 2 порушення
законодавства про працю, які на даний час усунуті (1 робоче місце
легалізовано). Проведено 9 засідань робочої групи, заслухано 9 суб’єктів
підприємництва з питань дотримання мінімальної заробітної плати. При
здійснені обстежень проводиться роз’яснювальна робота.
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У Голованівському районі проводиться відповідна робота щодо найбільш
повного соціального захисту працюючих в шкідливих умовах. У районі
налічується 42 суб’єкти підприємницької діяльності, де існують шкідливі умови
праці. Проведено атестацію робочих місць 32 суб’єктів, що становить 97,0%
атестованих робочих місць.
За період з січня по вересень 2016 року відділом грошових виплат та
компенсацій управління соціального захисту райдержадміністрації:
виплачено допомогу сім’ям з дітьми (1313 особам) на суму 15328,0 тис.
грн.;
призначено 57 особам тимчасову допомогу та виплачено суму
142,79 тис. грн.;
призначено допомогу малозабезпеченим сім’ям (206 особам) та
виплачено суму – 4737,2 тис. грн.;
виплачено допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам
(266 особам) на суму 3620,98 тис. грн.;
призначено допомогу прийомним сім’ям (11 особам) на суму – 849,3 тис.
грн.;
виплачено допомогу особам які не мають права на пенсію та інвалідам
(59 осіб), на суму – 588,72 тис. грн.;
виплачено компенсацію фізичним особам (28 особам) на суму – 27,1 тис.
грн.;
призначено грошову допомогу малозабезпеченим особам, які проживають
разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який потребує
стороннього догляду за висновком лікарської консультативної комісії
(24 особам) на суму 396,5 тис. грн.;
призначено 2433 особам житлові субсидії для відшкодування витрат для
придбання скрапленого газу та твердого палива на суму 4551,7 тис. грн. та
3323 особам на відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги на суму
4256,4 тис. грн.;
здійснено 21 виїзд «мобільного офісу» до населених пунктів району.
Станом на 01 жовтня 2016 року чисельність громадян, які мають право на
пільги, становить 9430 осіб, із них: 97 інвалідів війни, 314 учасників бойових
дій, 581 учасник війни, 123 члени сімей загиблого (померлого) ветерана війни,
1398 ветеранів праці, 3705 дітей війни, 5743 пенсіонери за віком, 327 педагогів
на пенсії, 188 медик на пенсії, 227 багатодітних сімей, 784 дитини з
багатодітної сім’ї, 6 прийомних сімей, 42 ОВС, 259 ЧАЕС.
До Дня перемоги виплачено разової грошової допомоги ветеранам війни
на загальну суму 803,0 тис. грн.
Замовлено 1259,6 грн. на придбання твердого палива та скрапленого газу
та відшкодовано готівку в сумі – 894,5 тис. грн.. (у 2016 році 1 т. вугілля –
2000,00 грн., 1 балон скрапленого газу – 200,00 грн.).
Відшкодовано 1349,6 тис. грн. комунальним підприємствам за спожиті
пільгові послуги: вода – 13,9 тис. грн., каналізація – 30,0 тис. грн., вивіз сміття –
1,4 тис. грн., електроенергія – 556,0 тис. грн., квартплата – 60,5 тис. грн.,
природний газ – 687,8 тис. грн., за користування телефоном – 31,7 тис. грн.
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В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації станом
на 01 жовтня 2016 року на обліку знаходиться 263 осіб постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Станом на 01 жовтня 2016 року за бюджетною програмою по КПКВ
2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» постраждалим внаслідок Чорнобильської
катастрофи протягом 2016 року виплачено пільги та компенсацій на загальну
суму 303981 грн.
Нараховано та проплачено пільги на медичне обслуговування громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму
27654 грн.
Протягом 2016 року закуплено 4 санаторно-курортних путівок для осіб
І категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну
суму 19379 грн., направлено за санаторно-курортними путівками: 6 інвалідів
війни, 5 інвалідів загального захворювання та дитинства, 10 учасників
антитерористичної операції, 12 учасників антитерористичної операції за
путівками сімейного відпочинку.
Проведено компенсаційні виплати: на бензин, запасні частини,
транспортне та автотранспортне обслуговування в розмірі – 7500 грн.
(25 особам), виплата за невикористану санаторно-курортну путівку – 2430 грн.
(7 особам).
Виплачена
одноразова
матеріальна
допомога
інвалідам
та
малозабезпеченим особам на загальну суму 2000 грн. (7 особам).
Станом на 01 жовтня 2016 року в управлінні соціального захисту
населення райдержадміністрації на обліку перебуває 55 вимушено переміщених
осіб, із них: 19 пенсіонерів, 5 осіб з інвалідністю та 14 дітей. 23 сім’ї отримують
щомісячну державну допомогу, передбачену постановою Кабінету Міністрів
України від 01 жовтня 2014 року № 505.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 28 жовтня 2016 року № 25:
1. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
тримати на постійному контролі стан виконання графіків погашення
заборгованості керівництвом ДП «Межиріцький вітамінний завод» ПАТ
«Укрмедпром»;
продовжити проводити роз’яснювальну роботу щодо неухильного
дотримання законодавства з оплати праці та трудових відносин, недопустимості
використання робочої сили з порушенням трудового законодавства;
забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від
21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»;
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забезпечити опрацювання прийнятих заяв громадян для призначення
житлових субсидій у повному обсязі та прийняти відповідні рішення за
результатами їх розгляду;
продовжити роботу по підвищенню якості надання консультативнорозяснювальної роботи, в тому числі із залученням «мобільного соціального
офісу» з метою наближення послуг з надання соціальної допомоги саме до тих
категорій населення, які її потребують;
забезпечити проведення додаткової інформаційно-розяснювальної
роботи, спрямованої на якнайширше залучення осіб з інвалідністю до
професійної реабілітації в Центрах професійної реалібатації за робітничими
професіями;
продовжити проводити заходи з соціальної та професійної адаптації
учасників АТО,а також надання своєчасного направлення постраждалих
учасників АТО на психологічну реабілітацію;
про проведену роботу проінформувати заступника голови районної
державної адміністрації Бугаєнко О.П. до 30 листопада 2016 року.
2. Голованівському комбінату комунальних підприємств, комунальному
підприємству
«Аква-Сервіс
07»,
Голованівському
РЕМ
ПАТ
«Кіровоградобленерго», ПАТ «Укртелеком» Кіровоградської філії, ДП
«Центргаз» відкритого акціонерного
товариства по газопостачанню та
газифікації «Кіровоградгаз» щомісяця до 25 числа надавати управлінню
соціального захисту населення для здійснення своєчасних розрахунків за надані
пільги електронну базу пільговиків за попередній місяць.
3. Сільським та селищним головам здійснювати заходи щодо роз’яснення
законодавства з питань призначення всіх видів допомог та пільг на території
громади.
4. Комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та погашення
заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат:
продовжити роботу з ДП «Межиріцький вітамінний завод» ПАТ
«Укрмедпром» по прискоренню погашення зарплатних боргів;
проводити роботу з підприємствами, установами та організаціями щодо
підвищення заробітної плати найманим працівникам страхувальниками, які
нараховували заробітну плату на рівні або менше встановленого
законодавством мінімального розміру в умовах відпрацьованого повного
місяця.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації
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