від 29 грудня 2018 року

№ 379-р

Про підсумки роботи управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації за 11 місяців
2018 року
На особливому контролі знаходиться легалізація тіньової зайнятості та
дотримання чинного законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної
плати. У Голованівському районі працює робоча група по легалізації заробітної
плати та тіньової зайнятості. Протягом січня-листопада 2018 року проведено
11 засідань робочої групи, на яких заслухано 91 суб’єкт підприємницької
діяльності. Робочою групою протягом січня-листопада 2018 року здійснено
обстеження 199 суб’єктів господарювання, виявлено 51 порушення, з них
51 усунуто. Під час проведення обстежень проводиться роз’яснювальна робота
щодо можливих наслідків нелегальної праці.
З початку 2018 року проведено 240 вивчень стану дотримання
законодавства про працю підприємствами, установами та організаціями району.
Станом на 01 грудня 2018 року заборгованість з виплати заробітної плати в
районі відсутня.
Одним із основних завдань роботи управління соціального захисту
населення райдержадміністрації (далі – управління) є надання державної
соціальної допомоги різного виду, пільг та субсидій населенню району.
Так, із понад 10000 сімей району станом на 01 грудня 2018 року кількість
користувачів субсидією складає 3595, з них 2719 сімей отримали готівку на
придбання твердого палива та скрапленого газу на суму 9228,1 тис. грн., та
3595 сім’ям – субсидію на житлово-комунальні послуги на загальну суму
8763,9 тис. грн.
Заборгованість перед організаціями надавачами комунальних послуг за
спожиті отримувачами субсидій послуги складає 3876 грн.
Отримувачами допомоги згідно із Законом України «Про державну
допомогу сім’ям з дітьми» є близько 1006 сімей району, яким протягом січнялистопада 2018 року нараховано і виплачено 17233,6 тис. грн. Заборгованість
відсутня.
Станом на 01 грудня 2018 року чисельність громадян, які мали право на
пільги, становила 7216 осіб, із них: 91 інвалід війни, 354 учасники бойових дій,
з них 274 учасники АТО, 953 учасники війни.
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До Дня перемоги виплачено разової грошової допомоги ветеранам війни
на загальну суму 994,5 тис. грн.
Відшкодовано кошти на придбання твердого палива та скрапленого газу
пільговим категоріям населення в сумі 1671,45 тис. грн.
Протягом 2018 року оздоровлено за кошти районного бюджету 9 інвалідів
загального захворювання (61776 грн.), 2 учасника ліквідації аварії на ЧАЕС
(16372 грн.), 7 учасників АТО (58664 грн.), 2 воїнів-афганців (14400 грн.).
За кошти обласного бюджету 27 сімей учасників АТО оздоровилися в
санаторії «Борисфен», м.Очаків на суму 160 тис. грн. 15 осіб з інвалідністю
пройшли санаторне лікування за кошти державного та обласного бюджетів на
загальну суму 77876 грн.
Вживаються організаційні заходи для якісного оздоровлення і відпочинку
дітей, зокрема забезпечено розробку і реалізацію районної програми
оздоровлення та відпочинку дітей влітку на 2018-2022 роки, затвердженої
рішенням Голованівської районної ради від 15 грудня 2017 року № 267. Для
реалізації заходів даної Програми у 2018 році було виділено з районного
бюджету 352 тис. грн., на які оздоровлено 45 дітей.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 28 грудня 2018 року № 30:
1. Сільським, селищним головам:
забезпечити організацію роботи уповноважених сільських, селищних рад з
питань соціального захисту населення відповідно до чинного законодавства;
облаштувати інформаційні куточки щодо надання громадянам державної
соціальної допомоги всіх видів, новин в чинному законодавстві, що стосуються
соціального захисту;
тримати на контролі питання надання достовірної інформації громадянами
при зверненні для призначення різних видів державної допомоги, пільг та
субсидій;
надавати всебічну допомогу в організації роботи «мобільного соціального
офісу».
2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
Дотримуватися єдиної технології прийому громадян у рамках «єдиного
вікна» відповідно до проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги»;
забезпечити координацію роботи «мобільного соціального офісу»;
забезпечити ефективну та системну роботу по перевірці цільового
використання коштів державного бюджету шляхом обстеження матеріальнопобутових умов проживання сімей, що звертаються за призначенням державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій;
активізувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань
надання різних видів державної соціальної допомоги, зокрема державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги по вагітності та
пологах та інше, особливості отримання субсидії та пільг за новим порядком,
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вживати превентивні заходи щодо попередження виникнення звернень з
соціальних питань до вищих органів влади;
забезпечувати призначення державної соціальної допомоги сім’ям з
дітьми, пільг та житлових субсидій відповідно до чинного законодавства в
найкоротші терміни та не допускати порушення термінів її виплати;
тримати на постійному контролі питання недопущення виникнення
заборгованості з оплати праці на підприємствах усіх форм власності;
продовжити проводити роз’яснювальну роботу щодо неухильного
дотримання законодавства з оплати праці та трудових відносин, недопустимості
використання робочої сили з порушенням трудового законодавства.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
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