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ЗВІТ ПРО РОБОТУ 
управління соціального захисту населення 

 виконавчого  комітету  міської  ради 
за І квартал 2013 року 

 
Діяльність управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради спрямована на забезпечення реалізації державної політики в сфері соціально-трудових 
відносин, оплати, охорони та умов праці, зайнятості населення, безпечної життєдіяльності, 
пенсійного забезпечення, адресної соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, 
матеріально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, соціального 
обслуговування одиноких непрацездатних громадян, підвищення рівня добробуту жителів міста 
шляхом надання додаткових до встановлених чинним законодавством пільг та гарантій.  

 
Соціально-трудові відносини 

Станом на 1 квітня 2013 року згідно зі статистичними даними залишок невиплаченої 
заробітної плати на економічно активних підприємствах міста становив 660,7 тис. грн. По 
відношенню до 1 січня 2013 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати 
збільшилась на 267,7 тис. грн. або на 68 %.  

Невчасно виплачена заробітна плата на 4 підприємствах (в тому числі одна економічно 
неактивна організація – Нетішинська міська організація „Політична партія „Наша Україна”).  

ПЕРЕЛІК 
підприємств, які мають заборгованість з виплати заробітної плати  

станом на 1 квітня  2013 року                                                                                                                                    
№ 
п/п 

Назва підприємства Галузь Сума 
заборгованості 
на 01.01.2013 ., 

тис. грн. 

Сума 
заборгованості 
на 01.04.2013 ., 

тис. грн. 

+/-  
01.04.2013 

до 
01.01.2013 

1. ТОВ „АТП УБ ХАЕС” транспорт 84,4 108,4 + 24,0 
2. ХМУ ВАТ „ТЕМ” будівництво 269,2 311,1 + 41,9 
3. ДП СМУ ВАТ „ТЕМ” будівництво - 209,1 + 209,1 
4. УМТЗ „ЕАБК” торгівля 7,3 - - 7,3 
5. Нетішинська міська 

організація „Політична партія 
„Наша Україна” 

 32,1 32,1 - 

 Усього  393,0 660,7 + 267,7 
Динаміка погашення заборгованості з виплати заробітної плати у 2013 році 

 Заборгованість на всіх підприємствах будівельної галузі, транспорту та в галузі торгівлі в 
основному спричинена наявністю значної дебіторської заборгованості за виконані обсяги робіт. 
 Внаслідок того, що Головним управлінням статистики в області розподілені між районами 
та містами борги із заробітної плати працівникам Хмельницької організації Народного союзу 
„Наша Україна”, на кінець 2011 року виникла заборгованість на економічно неактивній 
Нетішинській міській організації  „Політична партія „Наша Україна” в сумі 32,1 тис. грн. На 
сьогодні вона так і незмінною залишилась. 
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 На підставі наданих підприємствами-боржниками графіків погашення заборгованості із 
виплати заробітної плати упродовж 2013 року був складений загальний графік. Слід відзначити, 
що графіки погашення заборгованості із виплати заробітної плати підприємствами не 
виконуються.  

 Питання заборгованості на підприємствах міста розглядається на засіданнях міської 
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Упродовж І кварталу 2013 року 
відбулось 4 засідання означеної комісії. За результатами роботи комісії прийняті відповідні 
рішення. Керівники підприємств-боржників іноді ігнорують запрошення на засідання комісії і не 
з’являються без поважних причин. 
 Управління соціального захисту населення проводить щодекадний моніторинг стану 
виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста та інформує  
виконавчий комітет міської ради з цього питання та правоохоронні органи.  

Наведений нижче графік демонструє динаміку росту розміру середньої заробітної плати в 
місті упродовж 2013 року у порівнянні з відповідними періодами 2012 року. Розмір середньої 
заробітної плати в місті був і залишається найвищим у області.  

Динаміка росту  середньої заробітної плати  
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 З початку 2013 року з метою легалізації заробітної плати і зайнятості населення 
працівниками Нетішинського відділення Славутської ОДПІ було проведено 5 перевірок з питань 
виявлення фактів виплати заробітної плати з порушенням чинного законодавства. Перевірено 1 
юридичну особу та 4 фізичних особи-підприємців. За результатами перевірок до бюджету міста 
додатково нараховано 2,78 тис. грн. коштів. Виявлено 7 фактів порушень, у тому числі 1 
порушення трудового законодавства, 5 порушень податкового законодавства та 1 порушення 
пенсійного законодавства.    
 Упродовж І кварталу 2013 року створено 152 робочих місця, у тому числі 10 робочих місць 
створено юридичними особами, 101 – найманими працівниками фізичних осіб-підприємців, 41 – 
за рахунок реєстрації фізичних осіб-підприємців. Одночасно ліквідовано 141 робоче місце: 13 
робочих місць ліквідовано юридичними особами, 81 – скасовано трудових договорів з ФОП, 47 
підприємців скасувало реєстрацію.  

 
Безпека життєдіяльності населення 

З метою реалізації державної політики в галузі охорони праці і безпечної життєдіяльності 
населення управлінням здійснюється контроль за створенням здорових і безпечних умов праці на 
підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності. Головним експертом умов праці, 
спеціалістом з охорони праці упродовж І кварталу 2013 року проведено 13 перевірок  
підприємств, установ та організацій в частині дотримання законодавства про охорону та умови 
праці, серед яких:     

- перевірок умов праці на робочих місцях – 9 (І кв. 2012 - 6); 
- якості проведення атестації робочих місць – 4. 



 3 

Управлінням соціального захисту створено єдину систему обліку нещасних випадків 
невиробничого характеру. За результатами розслідування нещасних випадків складається акт за 
формою НТ, в якому встановлюються заходи, які необхідно здійснити для усунення причин 
травмування. За результатами аналізу цих заходів розроблений план заходів з профілактики 
травматизму невиробничого характеру у місті Нетішині на 2013 рік.  

З початку року проведено 1 засідання координаційної ради з питань безпечної 
життєдіяльності населення. На засідання систематично виноситься питання розляду стану 
травматизму невиробничого та виробничого характеру. За результатами роботи координаційна 
рада приймає рішення, які направлені на зниження рівня невиробничого та виробничого 
травматизму. 

Аналізуючи стан травматизму упродовж І кварталу 2013 року необхідно зазначити, що: 
- нещасні випадки зі смертельним наслідком відповідно до І кварталу 2012 року 

зменшились з 3 до 5; 
- кількість нещасних випадків невиробничого характеру з тимчасовою втратою 

працездатності порівняно з І кварталом 2012 року збільшилась. Від ДЗ „СМСЧ №4” надійшло 445 
повідомлень про такі випадки, які сталися з мешканцями міста, тоді як у І кварталі 2012 року їх  
було 416; 

- управлінням соціального захисту населення у І кварталі 2013 року  видано 69 
розпоряджень про проведення розслідування нещасних випадків, на що отримано 46 актів за 
формою НТ (невиробничий травматизм), відповідно у І кварталі 2012 року – 107 розпоряджень та 
отримано 62 акти.  

14 березня 2013 року спільною комісією в складі представників управління соціального 
захисту населення, Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) та фахівцями сектору наглядово-профілактичної діяльності по м.Нетішину при 
управлінні Держтехногенбезпеки у Хмельницькій області були проведені обстеження матеріально-
побутових умов приватних помешкань трьох малозабезпечених сімей. В ході обстеження виявлено 
ряд грубих порушень правил пожежної безпеки, прийнято відповідні рішення.         

При перевірці та реєстрації колективних договорів підприємств та організацій управління 
рекомендує передбачати вирішення найважливіших питань в галузі реалізації прав людини на 
безпечну життєдіяльність. За звітний період щодо даного питання перевірено 19 колективних 
договорів.  

 
Державна підтримка сімей з дітьми та  малозабезпечених родин 

Робота управління соціального захисту населення організована за принципом єдиної 
технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги на 
підставі єдиної заяви. В управлінні діє громадська приймальня, в якій щоденно без обідньої 
перерви здійснюється прийом громадян. У І кварталі 2013 року спеціалістами громадської 
приймальні прийнято від громадян 773 заяви для призначення різних видів соціальних допомог та 
компенсацій, що на 18 заяв або на 2 % більше ніж за І квартал 2012 року.   

За І квартал 2013 рік управлінням нараховано: 
№ 
п/п 

 
 

Вид допомоги 

Кількість 
одержувачів у 
березні 2013 
року, осіб 

Нараховано 
(сума допомог) 
за І квартал 
2013 року, 
тис. грн. 

1. державної  допомоги сім’ям з дітьми: 
- допомоги по вагітності та пологам 
- одноразової при народженні дитини 
- по догляду за дитиною до 3-х років 
- допомога одиноким матерям 
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування 
- допомога при усиновленні дитини 

2650 
45 

937 
1196 
432 
36 
 
4 

6064,7 
72,1 

3782,3 
1422,9 
511,1 
243,6 

 
32,7 

2. державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 82 445,9 
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3. державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам: 

- інвалідам з дитинства 
- дітям-інвалідам 

299 
 

157 
142 

3310,4 
 

486,3 
464,1 

4. державної соціальної допомоги особам, які не мають права 
на пенсію, та інвалідам 

15 40,6 

5. тимчасової допомоги  на дітей, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів 

112 167,8 

6. компенсаційної виплати фізичним особам, які надають 
соціальні послуги 

52 21,1 

7. державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та грошової 
винагороди батькам-вихователям і прийомним сім’ям 

4 сім’ям на 
4 дітей  

41,8 

8. допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу 

72 244,4 

9. компенсаційної виплати особам, які здійснюють догляд за 
інвалідом І групи або  престарілим 

15 0,3 

10. нараховано субсидій на відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг; 
- в тому числі субсидій готівкою на придбання скрапленого 
газу та твердого палива 

256 сім’ям 
 

- 22 сім’ям 

110,3 
 

19,8 

Усього 3557 8087,3 
 
Загальна чисельність одержувачів всіх видів допомог у березні 2013 року становила 

3557 осіб, що на 502 осіб або на 16,4 % більше ніж у березні 2012 року.  
Загальна сума коштів для фінансування всіх видів допомог за І квартал 2013 року 

становила 8087,3 тис. грн., що на 1868,7 тис. грн. або на 30 % більше від фінансування у І 
кварталі 2012 року.    

По усім видам соціальних допомог заборгованість станом на 01.04.2013 року відсутня. 
Упродовж І кварталу 2013 року управлінням одноразова винагорода жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, не призначалась. 
 

Чисельність одержувачів всіх видів допомог 

 
Фінансування всіх видів соціальних допомог 
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Діяльність державного соціального інспектора 
Державним соціальним інспектором здійснюється постійний контроль за достовірністю 

поданих даних про доходи фізичних осіб для підтвердження їх права на призначення державних 
соціальних допомог. Упродовж І кварталу 2013 року державним соціальним інспектором 
здійснено: 

- 279 перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан осіб, що звернулись 
за призначенням державних соціальних допомог, в тому числі субсидій (за І кв. 2012 – 340); 
з них:   116 - шляхом запиту до Державної податкової інспекції; 
   82 - шляхом запиту до Державтоінспекції; 
   51 - шляхом запиту до Бюро технічної інвентаризації; 
   30 - при перевірці особових справ отримувачів соціальних допомог;     

     - 175 обстежень майнового стану та умов проживання громадян (за І кв. 2012 – 87).         
За результатами перевірок виявлено 32 випадки подання неповної або недостовірної 

інформації на загальну суму 18212,64 грн. (за І кв. 2012 – 24 випадки на суму 8596,89 грн.).  
За виявленими порушеннями до бюджету повернуто коштів на суму 13244,74 грн. 

Неповернуті кошти у сумі 4067,90 грн. – це поточна заборгованість, виявлена у 2013 році.  
Стан повернення до державного бюджету 

надміру виплачених коштів державних допомог 
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Нагляд за дотриманням чинного пенсійного законодавства  

 Головним спеціалістом з нагляду за дотриманням чинного пенсійного законодавства 
органами Пенсійного фонду під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій здійснюється 
100-відсотковий нагляд за новопризначеними пенсійними справами. За І квартал 2013 року ним 
здійснено: 
 - перевірено нових пенсійних справ – 86  (за І кв. 2012 – 111);      
            - кількість виявлених помилок – 1  (2);  
 - кількість перевірених перерахунків пенсій – 254  (125). 
 Також здійснено 35 перевірок пенсійних справ щодо правильності призначеної пенсії за 
усними зверненнями громадян. 
 Додаткова інформація: 
 - за станом на 01.04.2013 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в м. 
Нетішині перебуває 7071 пенсіонер, що на 163 особи або на 2,3 % більше ніж на 01.04.2012 року; 
 - при мінімальному розмірі пенсійної виплати згідно Закону 894 гривні розмір середньої 
пенсійної виплати по місту Нетішину станом на 01.04.2013 становить 1821 грн. (на 01.01.2012 – 
1538,27 грн.); 
 - на пенсійні виплати пенсіонерам міста за І квартал 2013 року управлінням Пенсійного 
фонду у м. Нетішині спрямовано 37 857,6 тис. грн. (за І кв. 2012 року – 31 854,7 тис. грн.). 

Динаміка росту кількості пенсіонерів,  чол. 
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Соціальний захист громадян, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 Станом на 01.04.2013 року на обліку в управлінні перебуває 1368 громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, що на 28 осіб менше порівняно з 01.04.2012 року.  

З них:    1 категорії  (інваліди всіх груп)  – 127 (ліквідаторів – 71, постраждалих – 56); 
              2 категорії                                      – 747 (ліквідаторів – 344, постраждалих – 403); 
              3 категорії                                      –   86 (ліквідаторів – 27, постраждалих – 59); 
              дітей                                               –  381 (в т.ч. 2 дитина-інвалід); 
         сімей, які втратили годувальника, смерть якого пов’язана з ЧК – 27.       
 Нараховано за І квартал 2013 року постраждалим громадянам компенсацій та допомог на 

загальну суму 662,7 тис. грн., що на 42,0 тис. грн. або на 7 % більше ніж за І квартал 2012 року.  
 

  
Вид компенсації чи допомоги 

Нараховано 
станом на 

01.04.2013 р., 
тис. грн. 

Профінансовано з ура-
хуванням заборгованості за 

минулий рік, тис. грн. 

Заборгованість 
станом на 

01.04.2013 р., 
тис. грн. 

Щомісячна компенсація вартості 
продуктів харчування дорослим 

451,2 479,7 140,6 

Щомісячна компенсація 
постраждалим дітям 

20,6 24,2 6,9 

Додаткова відпустка                                                              160,6 125,9 36,2 
Допомога на оздоровлення 9,1 54,1 7,6 
Ліки та зубопротезування 21,2 17,7 3,5 

Всього 662,7 701,6 194,8 
Фінансування видатків на соціальний захист громадян,  
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи   
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 Оздоровлення постраждалих громадян упродовж І кварталу 2013 року не здійснювалось у 
зв’язку з відсутністю путівок. На черзі перебуває 127 осіб, а саме: І категорії – 40 осіб, ІІ категорії 
– 53 особи, ІІІ категорії – 3 особи, діти – 31 особа.    
  

Фінансування пільг, 
ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ЄДАРП) 

Станом на 01.04.2013 до бази даних ЄДАРПу внесена інформація про 4018 пільговиків,  
що на 123 особи, або на 3 % менше ніж станом на 01.04.2012 року.         
За категоріями:  ветерани війни                           -                424  
                            ветерани праці                           -                 223 

                     ветерани органів внутрішніх справ та військової служби – 75 
                     пожежники, міліція та інші      -                 46 
                     реабілітовані громадяни           -                   2 
                     „чорнобильці”                                    -        967         
                     діти війни                                            -       783 
                     жертви нацистських переслідувань  -          1 
                     сільські педагоги на пенсії                 -          1 
                     інваліди загального захворювання   -      628 
                     пенсіонери за віком                            -    1627 
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                     багатодітні сім’ї                                  -      201  
станом на 01.04.2013 

 
 
Вид послуги 

Нараховано 
надавачами послуг  
(в т.ч. заборгованість 
минулих років), 
тис.грн. 

Відшкодовано 
надавачам 
послуг (в т.ч. 
заборгованість 
минулих років), 
тис. грн. 

Заборгованість 
перед 
надавачами 
послуг, 
тис. грн. 

квартирна плата   341,9 257,5 84,4 
вода холодна, гаряча, водовідведення                      237,4 197,5 39,9 
опалення   410,1 333,1 77,0 
електроенергія 54,1 50,5 3,6 
послуги зв’язку   51,8 37,8 14,0 
встановлення телефонів інвалідам 0,1 0,1 - 
природний і скраплений газ   2,1 0,4 1,7 
тверде побутове паливо    21,3 7,0 14,3 
перевезення пільговиків 38,5 10,7 27,8 
інші пільги (сан.-курорт. лікув., проїзд 
залізн. транспортом) 

16,2 7,0 9,2 

Всього 1173,5 901,6 271,9 
 

 Звірка інформації з підприємствами-надавачами послуг  за березень ц.р.  по кількості 
пільговиків проведена на 96,8 %, по сумі нарахування – на 96,9 %.  
 За звітний період громадянам відшкодовано коштів субвенції за поховання 3 інвалідів 
війни на загальну суму 2939,90 грн. 
 За зверненнями громадян також видано 38 посвідчень, а саме: 3 посвідчення інваліда війни, 
0 – учасника війни, 1 – члена сім’ї померлого ветерана війни, 27 – ветерана праці, 7 – одержувача 
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства або дітям-інвалідам. 

Надання пільг  окремим категоріям громадян 
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Матеріально-побутове обслуговування інвалідів,  

ветеранів війни та праці  
Перебуває на обліку станом на 01.04.2013 року пенсіонерів  – 7071    
 з них  інвалідів, всього  –    1739 (станом на 01.04.2012 – 1659), 
 в тому числі,  І групи    –     159, з них користуються інвалідними візками – 81       

                             ІІ групи    –     540     
                           ІІІ групи     –     881     
                     дітей-інвалідів –     159 

Перебуває на обліку ветеранів війни, всього  –   612 (станом на 01.04.2012 – 651)    
з них:   інвалідів війни                 –   76    

       учасників бойових дій    –  118   
       учасників війни               –  329  
       вдів загиблих та померлих ветеранів війни  –  89  

Внесено інформацію про інвалідів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності  
 щодо потреби у забезпеченні: 
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               - протезно-ортопедичними виробами  -  на 42 осіб; 
               - технічними засобами реабілітації  -  на 12 осіб; 
               - санаторно-курортним лікуванням  -  на 15 осіб; 
               - навчанням   –  - осіб. 

 щодо направлення до центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – на 5 осіб; 
 дані по індивідуальним програмам реабілітації інвалідів – на 77 осіб. 

Забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування  – 3 осіб (2 інв. заг. захв., 1 вдова   
                                                                                                                                        ветерана війни)       
Забезпечено: - інвалідними візками –  1    
                       - протезно-ортопедичними виробами та засобами реабілітації –  54 
Видано направлень: - на забезпечення ортопедичним взуттям - 20;  
                                   - протезними виробами  –  22 
Проведено виїзні засідання обласної МСЕК – -   
Організовано приїзд бригади лікарів Хмельницького ДЕПОП –  2 
Отримали інвалідів автомобілі    –  1 (1 інв. ІІ групи ЧК) 
Перебуває на черзі на забезпечення автомобілем – 60 інвалід 
Направлено пакетів документів на постановку на чергу на забезпечення автомобілем – 1  
Направлено клопотань на виплату компенсації на транспортне обслуговування – 3  
За сприянням управління працевлаштовано центром зайнятості  –  - інвалідів 
Направлено інвалідів на навчання до ВНЗ Мінпраці  – -  
Звернулось інвалідів на облаштування з’їзних доріжок для інв. візків –  - 
Оформлено документів на влаштовання до будинку-інтернату для престарілих – на - осіб 
Виплачено: щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни  – - особи на суму - грн.;  
                     компенсацію за невикористане сан.-кур. лікування – - інв.війни на суму - грн.; 
                                                                                                               - інв. заг. захв. на суму - грн. 
                     компенсацію на бензин – для 20 осіб на суму 1420 грн. 
                     компенсацію на транспортні витрати – для 43 осіб на суму 4128 грн. 
                     одноразову матеріальну допомогу інвалідам – для 1 особи на суму 447 грн. 
 
 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 року № 245 „Про 
затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення”, 
управлінням упродовж травня-червня 2012 року прийнято 888 заяв від громадян пільгових 
категорій, визначених означеною постановою, на безкоштовне забезпечення телетюнером, що 
становить 100 % від загальної кількості осіб, які мають таке право. За станом на 01.04.2013 
забезпечено телетюнерами 84 пільговика міста.    
    

Діяльність Нетішинського територіального центру  
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

 На обліку у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) перебуває 1205 осіб (на 01.04.2012 року – 1095 осіб).  
 Функціонує у терцентрі 2 відділення: соціальної допомоги на дому та відділення соціально-
побутової адаптації та організації надання матеріальної допомоги.   
 9 соціальних робітників обслуговує 146 одиноких непрацездатних осіб  (у І кв. 2012 – 
169). Для них надаються всі види послуг відповідно до їх запитів і потреб: прибирання в будинку, 
квартирі, доставка продуктів і ліків, оформлення документів, оплата квитанцій та інше.  
 Соціальні послуги терцентром надаються безкоштовно та за плату.  
 Зокрема, надано всього послуг перукарем – для  98 осіб, швачкою – 98 послуг, сестрою 
медичною – для 209 осіб. За наданням платних послуг перукаря звернулось 50 осіб та 5 осіб на 
послуги швачки. Надходження від надання платних послуг у І кварталі склали 554,60 грн.   
 Терцентр є виконавцем таких заходів міської програми „Турбота”:  
 - організація надання одноразової грошової  допомоги мешканцям міста;  
 - надання малозабезпеченим особам хлібобулочних виробів та продуктових наборів; 
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 - організація зубопротезування ветеранів війни та праці міста;  
 - організація поховання одиноких пенсіонерів та бездомних громадян; 

- організація забезпечення дровами окремих категорій громадян;   
- відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг та зв’язку Раді ветеранів; 
- фінансова підтримка громадської організації ветеранів. 

З початку року терцентром проведено 212 обстежень умов проживання  громадян.    
За результатами проведених обстежень і за особистим зверненням громадян надано одноразову 
грошову допомогу з бюджету міста:  
 - для 92 осіб на суму 46,2 тис. грн. для вирішення соціально-побутових питань (в тому числі 
3 особам на лікування – 9 тис. грн., 4 особам на поточний ремонт – 9 тис. грн.), що на 10 осіб або 
на 10 % та на 30,7 тис. грн. або у 3 рази більше ніж за І квартал 2012 року; 

Надання одноразової грошової допомоги з бюджету міста 
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 В територіальному центрі створено пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, 

де у І кварталі 2013 року 17 особам видано у тимчасове безкоштовне користування 18 засобів 
реабілітації: палиці, милиці, інвалідні візки.  

Поставлено на чергу на пільгове зубопротезування  22 особи. Всього перебуває на черзі 240 
осіб. Скористались пільговим зубопротезуванням у І кварталі 2013 року 13 осіб на суму 10961 
грн. за рахунок коштів державного бюджету.  
         Проводиться активна робота по залученню спонсорів та благодійників для надання 
грошової та благодійної натуральної допомоги соціально вразливим категоріям міста. Так, 1 
аптека міста за укладеною з терцентром угодою про спільну благодійну діяльність надала 
безкоштовно ліків для 3 осіб на загальну суму 150 грн. Керівники підприємств та приватні 
підприємці надали натуральної допомоги на загальну суму 914,93 грн. одиноким пенсіонерам 
Старокривинського будинку-інтернаті з нагоди відзначення 8 березня Міжнародного дня жінок і 
миру. 

 
Міська програма «Турбота» 

 Для забезпечення адресної соціальної підтримки найменш соціально захищених категорій 
громадян міста – пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці, малозабезпечених та 
багатодітних сімей, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших 
соціально вразливих категорій – прийнято міську програму „Турбота” на 2012–2016 роки, на 
виконання заходів якої упродовж І кварталу 2013 року здійснено: 

 1. надано одноразову грошову допомогу жителям міста – для 92 осіб на суму 46,2 тис. грн.;  
 2. надано одноразову грошову допомогу до окремих державних свят та визначних дат (до 

дня Чорнобильської катастрофи, Дня Перемоги) –  -  особам на суму - тис. грн.; 
  3. виплачено компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги   
                                                                                     –  52 особам на суму 21,1 тис. грн.; 
 4. видано 37 продуктових наборів для 25 малозабезпечених осіб – на суму 4,54 тис. грн.; 

 5. одержували  щотижня по буханці хліба та батону – 54 особи на суму 4,89 тис. грн.; 
6.скористались пільгою в розмірі 50% знижки квартирної плати – 81 інвалід І групи  
                                                                                     на суму  11,25 тис. грн.; 
7. зубопротезування ветеранів війни та праці міста – - осіб на суму - тис. грн.; 
8. організовано поховання одиноких пенсіонерів та бездомних осіб – 4 осіб  
                                                                                     на суму 3,8 тис. грн.; 
9. забезпечено дровами інв. війни, одиноких громадян та інв. 1 гр. –   - осіб  
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                                                                                     на суму - тис. грн; 
10. підвезення  до місця навчання і додому школярів, які потребують корекції фізичного та 

(або) розумового(психічного) розвитку – 10 дітей на суму 14,69 тис. грн.; 
11. фінансова підтримка громадської організації ветеранів – 4,94 тис. грн., 
(в тому числі відшкодовано витрат з оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку 

громадській організації ветеранів – 1,03 тис. грн.) 
Всього на виконання програми „Турбота” у І кварталі 2013 року нараховано коштів 

бюджету міста на суму 111,41 тис. грн., що на 43,12 тис. грн. або на 63 % більше ніж у І кварталі 
2012 року. Значне збільшення загальної суми видатків відбулось через збільшення видатків по 
наданню одноразової грошової допомоги мешканцям міста – майже у 3 рази більше порівняно з І 
кварталом 2012 року.  

Стан виконання  програми «Турбота» 
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Розгляд звернень громадян 

У І кварталі 2013 року до управління надійшло всього 620 документів, з яких 189 надійшло з 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, 122 – з виконавчого комітету 
міської ради та його структурних підрозділів, 309 – з інших установ, підприємств, організацій та 
від громадян. Вхідних документів надійшло на 2,4 % менше ніж за І квартал 2012 року.  

 Протягом звітного періоду забезпечено в цілому виконання всіх документів.  
 В управлінні створено 762 вихідних документи. 
 Робота зі зверненнями громадян є одним із пріоритетних напрямів роботи. Так, упродовж  І 

кварталу 2013 року управлінням розглянуто 80 звернень громадян, з яких 7 – письмові. В 
порівнянні з І кварталом 2012 року письмових звернень надійшло менше на 2 або на 22 %. На 
особистому прийомі побувало 73 відвідувачі, що на 5 відвідувачів або на 7% більше ніж за І 
квартал 2012 року. 

 Письмові звернення надійшли від 4 інвалідів, 1 одинокої матері, 1 багатодітної сім’ї та від 1 
іншого громадянина.  

 З вищестоящої організації Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації письмових звернень на розгляд не надходило.  

 Письмові звернення стосувались таких питань: надання матеріальної допомоги, надання 
пільг багатодітній сім’ї, призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 
сприяння в облаштуванні з’їзду з поручнями для інвалідного візка, сприяння у працевлаштуванні 
інваліда, виплата компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку, роз’яснення діючого 
законодавства.  

 Повторних письмових звернень протягом звітного періоду до управління не надходило.  
 Управлінням проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота з основних 
положень соціальної політики держави та вирішення соціальних питань у місті. Так, відповідну 
інформацію розміщено на стендах в управлінні, у місцевих газетах за звітний період надруковано 
11 статей, заміток та інформацій, приймалась участь у 2 семінарах міського центру зайнятості для 
ознайомлення безробітних з питаннями надання соціальних допомог. В управлінні працюють 
прямі телефонні лінії для інформування населення. На Веб-сайті міської ради також постійно 
розміщується інформація з питань чинного законодавства та змін до нього. 
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Стан надходження звернень громадян, чол. 

 
   

Діяльність Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
 Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів відвідують діти з хворобою 
дитячого церебрального паралічу, із соматичними захворюваннями та із хворобою Дауна. Центр 
забезпечує педагогічну, соціальну та психологічну реабілітацію дітей-інвалідів, залучення батьків 
дітей-інвалідів до реабілітаційного процесу на основі оволодіння методиками виконання 
індивідуальних відновлювальних програм. На основі індивідуальної програми реабілітації інваліда 
та тестування, яке проводиться спеціалістами центру, розробляється індивідуальний план 
реабілітації дитини-інваліда. 
 У І кварталі 2012 року Центр надав реабілітаційні послуги для 42 дітей, з яких 6 – діти з 
групи ризику. 

 У центрі працює дві стаціонарні групи денного перебування – відділення ранньої 
соціальної реабілітації – які відвідує 18 віком від 2 до 7 років. Групу амбулаторного відвідування 
для дітей віком з 7 до 14 років – відділення соціальної реабілітації – відвідали 24 дитини. З дітьми, 
які відвідують центр амбулаторно, займаються лікарі педіатр та ортопед. Проводиться огляд дітей 
та призначаються необхідні процедури у присутності батьків. Діти у супроводі батьків отримують 
консультації практичного психолога, проходять оздоровчі та лікувальні курси масажу. З 
означеними дітьми займаються також спеціаліст з фізичної реабілітації, вчителі-реабілітологи та 
асистенти вчителів-реабілітологів.  

Діти, які тривалий час не відвідують центр через хворобу, отримують такий вид послуги як 
соціально-педагогічний патронат.  

У центрі працює група „Матері та дитини”, в якій діти віком від 1 місяця до 2 років 
проходять реабілітацію за направленням ДЗ „СМСЧ № 4”  
 Діти, які стаціонарно відвідують центр, знаходяться у ньому без супроводу батьків повний 
робочий день, мають 3-х разове харчування вартістю 19,20 грн. у день та всі вище описані 
послуги. Один раз на тиждень проводяться заняття з гідрокінезії у басейні СК ВП „ХАЕС”. Діти 
центру часті гості міського краєзнавчого музею. 

З означеними дітьми займаються також спеціаліст з фізичної реабілітації, вчитель-
реабілітолог, асистент вчителя-реабілітолога та викладач трудового навчання. 

Утримання Центру здійснюється за рахунок коштів бюджету міста. Фінансування 
здійснюється відповідно до затвердженого кошторису видатків.  

У І кварталі також отримано благодійної допомоги у вигляді інвентарю, роздаткового 
дидактичного матеріалу та іграшок  на суму 1404 грн. 

 
Робота з виконання судових рішень 

 В зв’язку з прийняттям Конституційним судом України рішень про неконституційність 
окремих статей Закону України „Про Державний бюджет України” у частині обмеження розмірів 
державних допомог, які Законом України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” мають 
обраховуватись кратно від розміру прожиткового мінімуму, компенсацій та допомог, які Законом 
України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи” мають обраховуватись кратно від розміру мінімальної заробітної плати, розміру 
щорічної разової грошової допомоги до 5 травня, яка Законом України „Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту” має обраховуватись кратно від розміру мінімальної пенсії 
за віком, склалась така ситуація з виконання судових рішень станом на 1 квітня 2013 року: 
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Види виплат Кількість 

рішень 
судів, 
прийнятих 
на користь 
громадян 

Загальна 
сума коштів 
щодо виплат 
за рішенями 
судів, що 
підлягають 
виконанню 

Кількість 
виконавчих 
проваджень, 
які 
знаходяться 
на виконанні 

Загальна сума 
коштів за 
виконавчими 
провадженням
и 

Кількість 
арештів, 
накладених 
на рахунки 
управлінь 

Сума 
стягнень з 
рахунків 
УСЗН за 
рішеннями 
суду з 
01.01.2013 
р. 

Допомога 
сімям з дітьми 

68 3500,56 грн. 
(від прожит-
кового 
мінімуму по 
роках: 
2007 – 66 
справ; 
2008 – 1 
справа) 

34 3500,56 грн. 
(33 справи – від 
прожиткового 
мінімуму) 

0 0 

Виплата 
громадянам, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильсько
ї катастрофи 

161 79398 грн. 
(2000 р. – 5 
мін. зарплат 
2001 – 5 
2002 – 5 
2003 – 5 
2004 – 5 
2005 – 240 
2006 – 76 
2007 – 251 
2008 – 245 
2009 – 296 
2010 – 166 
2011 – 104 
2010 – до 
припинення 
даної вип.-
лати – 22) 

115 30953 грн. 
2005 – 147 мін. 
зарплат 
2006 – 34 
2007 – 156 
2008 – 133 
2009 – 210  
2010 – 139 
2011- 64 
2010 – до 
припинення 
даної виплати – 
13 мін. зарплат 

0 0 

Виплата 
щорічної 
разової 
грошової до 5 
травня 

104 288891 грн. 
2011 – 5 мін. 
пенсій 

4 6090 грн. 
2011 – 5 мін. 
пенсій 

0 0 

ВСЬОГО 333 371789,56 
грн. 

153 40543,56 0 0 

 
 

Узагальнені дані щодо залучення бюджетних коштів 
на виконання програм соціального захисту населення  

 
За І квартал 2013 року управлінням використано всього коштів –   10 575 330,31 грн.,  
                                             що на 2 220 173,85 грн. або на 26,5 % більше ніж за І квартал 2012 року. 
З них:    877 035,64 грн. (8,3 % від загального обсягу) – кошти місцевого бюджету,  
                                             що на 180 143,83 грн. або на 25,8 % більше ніж за І квартал 2012 року;                        
              684 286,00 грн. (6,5 %) – кошти державного бюджету,  
                                                що на 14 809,46 грн. або на 2,2 % більше ніж за І квартал 2012 року;                     
           8 998 610,33 грн. (85,1 %) – субвенція з державного бюджету,  
                                             що на 2 017 812,03 грн. або на 28,9 % більше ніж за І квартал 2012 року;  
                   15 398,34 грн. (0,1%) – кошти спец. фонду.  
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Стан фінансування  управління, тис. грн. 
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Розподіл видатків на здійснення повноважень за  2012  рік,  тис. грн. 
 

 
Кошти місцевого бюджету спрямовані на наступні цілі:  
1.утримання апарату управління – 410 611,61 грн. (46,8 % від загальних коштів місцевого 
бюджету), що на 88 697,51 грн. або на 27,5 % більше ніж за І квартал 2012 року; 
з них на оплату праці 33 штатних одиниць та сплату нарахувань на ФОП – 382 735,76 грн., 
що на 93 596,97 грн. або на 32,4 % більше ніж за І квартал 2012 року; 
2. утримання територіального центру соціального обслуговування  – 151 215,33 грн. (17,2% 
від загальних коштів місцевого бюджету), що на 10 039,54 грн. або на 7,1% більше ніж за І 
квартал 2012 року; 
з них на оплату праці 17 штатних одиниць та сплату нарахувань на ФОП – 150 921,96 грн., що на 
10 708,40 грн. або на 7,6 % більше ніж за І квартал 2012 року.; 
3. утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 155 784,72 грн. (17,7 % від 
загальних коштів місцевого бюджету), що на 21 917,56 грн. або на 16,4 % більше ніж за І квартал 
2012 року; 
з них на оплату праці 16,75 штатних одиниць та сплату нарахувань на ФОП – 137 091,53 грн., що 
на 23 940,29 грн. або на 21,1 % більше ніж за І квартал 2012 року; 
 4. фінансування програми „Турбота” – 108 554,05 грн. (12,4 % від загальних коштів місцевого 
бюджету), що на 45 942,69 грн. або на 73,4 % більше ніж за І квартал 2012 року; 
5. погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік – 50 869,93 грн. (5,8 %)  

 
Розподіл видатків місцевого бюджету у І кварталі 2013 року, тис. грн. 
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За рахунок коштів державного бюджету виплачено: компенсаційні виплати на 

забезпечення продуктами харчування, оздоровлення, надання додаткових відпусток громадянам, 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсації інвалідам на санаторно-
курортне лікування; грошова допомога інвалідам та малозабезпеченим особам; щорічна разова 
грошова допомога ветеранам війни. 

За рахунок субвенції з державного бюджету виплачено: державні допомоги сім’ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, прийомним сім’ям,  
допомогу на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу; надано субсидії та 
пільги на оплату ЖКП, придбання твердого палива та скрапленого газу; пільги з послуг зв’язку, 
медичного обслуговування «чорнобильців» та інші пільги, передбачені законодавством; 
компенсаційні виплати на пільговий проїзд; витрати на поховання учасників бойових дій та 
інвалідів війни; встановлення телефонів інвалідам І, ІІ групи; компенсації інвалідам на бензин та 
транспортне обслуговування. 
      

Начальник управління   
С. Я. Коваленко 

 


