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про виконання плану роботи Богодухівської районної державної 

адміністрації у 2013 році управлінням соціального захисту населення 

Богодухівської райдержадміністрації 
 

Робота соціальної сфери району направлена на здійснення конкретних 

заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній 

життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам 

населення, забезпечення підтримки сімей з дітьми, дотримання трудового 

законодавства. Постійно вживаються заходи щодо забезпечення реалізації 

конституційних прав працівників на заробітну плату, не нижчу від визначеної 

законом, своєчасне одержання винагороди за працю, а також поліпшення їх 

матеріального і соціального становища. 
 

Рівень заробітної плати та погашення заборгованості з її виплати 

Рівень заробітної плати за 9 місяців 2013 року по району склав 2217 грн., 

підвищився порівняно з відповідним періодом минулого року на 5,1 % та 

перевищив розмір встановленого прожиткового мінімуму для працездатної 

особи на 93,3%. 

Протягом 2013 року здійснена низка профілактично-попереджувавальних 

та адміністративно-організаційних заходів, спрямованих на викорінення з 

практики підприємств усіх форм власності порушення діючого законодавства 

щодо рівня оплати праці та ліквідації заборгованості її виплати. 

У січні-грудні 2013 року відбулось 12 засідань тимчасової комісії, на яких 

розглянуто питання про стан справ на підприємствах району з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та про стан погашення 

заборгованості внесків до Пенсійного фонду України. На засіданнях комісії 

заслухано 17 звітів керівників підприємств-боржників з виплати заробітної 

плати, 27 суб`єктів підприємницької діяльності по сплаті внесків до Пенсійного 

фонду та 8 суб’єктів підприємницької діяльності з питань низького рівня 

заробітної плати найманим працівникам. 

Всі керівники підприємства-боржників були попереджені про 

персональну відповідальність за несвоєчасну виплату працівникам заробітної 

плати і недотримання вимог чинного законодавства щодо першочерговості 

здійснення оплати праці. 

На виконання рішення тимчасової комісії та відповідно до вимоги 

прокуратури Богодухівського району Харківської області від 16 січня 2012 року 
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№ 04-26-56 вих 12, спеціалістами відділу з питань праці та соціального захисту 

населення управління соціального захисту населення 09-10 січня 2013 року 

проведено перевірку Богодухівського УВП УТОС та 

ТОВ „Богодухівсількомсервіс” з питань дотримання трудового законодавства за 

2012 рік. Матеріали перевірки направлені до прокуратури Богодухівського 

району для вжиття заходів прокурорського реагування та до територіальної 

державної інспекції з питань праці у Харківській області. 

14 лютого 2013 року Богодухівською прокуратурою проведено 

міжвідомчої наради керівників правоохоронних та державних органів 

Богодухівського району.  

25 червня 2013 року Богодухівською прокуратурою проведено 

міжвідомчу нараду керівників правоохоронних Богодухівського району на якій 

розглядалася проблема наявності заборгованості з виплати заробітної плати та 

страхових внесків до ПФУ та погашення податкового боргу. 

На засіданні 24 жовтня 2013 року було розглянуто питання про стан 

сплати внесків до ПФУ суб’єктами господарської діяльності Богодухівського 

району та виконання позовів фонду виконавчою службою, на яке було 

запрошено в. о. начальника виконавчої служби. 

Очікувана заборгованість із виплати заробітної плати за моніторинговими 

даними станом на 01.01.2014 складе 67,6 тис.  

 Борги матимуть такі підприємства: 

 ТОВ „Богодухівсількомсервіс”    62,6 тис. грн.; 

 Богодухівське УВП УТОС       5,0 тис. грн. 
 

Для своєчасного виявлення негативних тенденцій в оплаті праці, 

оперативного прийняття управлінських рішень з питань погашення 

підприємствами заборгованості із виплати заробітної плати щосереди 

спеціалістами управління соціального захисту населення Богодухівської 

районної державної адміністрації проводиться моніторинг погашення боргів.  

З метою здійснення моніторингу показників заробітної плати та 

своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх 

форм власності спеціалістами управління соціального захисту населення 

райдержадміністрацій самостійно та спільно з фахівцями відділу статистики 

у Богодухівському районі обстежено 26 підприємств та установ щодо 

дотримання державних соціальних стандартів з питань оплати праці. В ході 

проведення вивчень керівникам внесено 91 пропозицію та рекомендацію щодо 

усунення виявлених порушень. За результатами обстеження, такі підприємства 

як ТОВ «Богодухівсількомсервіс» та Богодухівський УВП УТОС не виконали 

рекомендації внесені фахівцями управління, отже, матеріали вивчень цих 

підприємств подано до правоохоронних органів та до територіальної державної 

інспекції з питань праці в Харківській області. 

З метою виконання доручення Міністерства соціальної політики України 

від 24.05.2013 № 300/0/15-13/13 щодо виконання заходів з поліпшення 

нормування праці проведено вивчення стану нормування праці на                           

ДП «Гутянівський лісгосп» та ПАТ «Богодухівський м`ясо комбінат». 
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Питання низького рівня заробітної плати на підприємствах району 

розглядаються комісією для розгляду стану справ щодо погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та підвищення рівня оплати праці, 

на засіданнях якої були розроблені та затверджені Заходи щодо подальшого 

зростання рівня заробітної плати та своєчасне одержання винагороди за працю 

працівникам Богодухівського району. На засідання вищевказаної комісії 

запрошувались та заслухані 16 керівників підприємств з низьким рівнем 

заробітної плати. Крім того, дане питання розглядалось у жовтні та у грудні 

2013 року на засіданні робочої комісії з питань подолання тіньової зайнятості та 

легалізації робочих місць, де заслухано 12 керівників.  

Для вжиття заходів щодо скорочення частки працівників, які отримують 

заробітну плату нижче за розмір прожиткового мінімуму для працездатної 

особи за даними звітності поданої до управління Пенсійного фонду за січень 

2013 року спеціалістами управління проведений аналіз стану нарахування 

заробітної плати найманим працівникам на 40 підприємствах району. 

З початку 2013 року проведено моніторинг з питань своєчасного 

впровадження з 01 січня 2013 року підприємствами, установами та 

організаціями району мінімальної заробітної плати в розмірі 1147 грн. 

 Моніторингом охоплено 68 підприємств. Проаналізовано рівень оплати 

праці 2667 працівників, що складає 47,7 % середньооблікової кількості 

найманих працівників району. В ході проведеної роботи підприємств, на яких 

не введено гарантований державою мінімуму, не встановлено. 

 З 01 грудня 2013 року підприємствами, установами та організаціями 

(юридичними особами не бюджетної сфери) Богодухівського району 

впроваджено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 1218 грн. та 

погодинному розмірі 7,3 грн. Спеціалістами управління перевірено 24 суб’єкта 

господарювання з зазначеного питання. В ході проведеної роботи підприємств, 

на яких не введено гарантований державою мінімуму, не встановлено. 

З метою збільшення кількості працюючих, охоплених колективно-

договірним регулювання в районі, та підвищення якості змісту укладених 

колективних договорів спеціалістами управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації проведена методично-роз'яснювальна робота з 

50 підприємствами, організаціями та установами. В районній газеті «Маяк» 

опублікована стаття «Колдоговірна кампанія 2013 року», в якій викладені 

рекомендації. 

З початку 2013 року в рамках проведення колдоговірної кампанії 

2013 року переукладено 60  нових колективних договорів та до 93 колективних 

договорів внесені зміни та доповнення. 

У 2013 році збільшилась кількість колективних договорів до 178 одиниць, 

що на 6,6 % більше, ніж у минулому році. 

Протягом 2013 року розглянуто 9 трудових спорів. 

З метою забезпечення захисту прав і гарантій найманих працівників, 

недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових 

відносин з роботодавцем, створення нових робочих місць з початку 2013 року 

членами районної комісії з легалізації робочих місць обстежено 85 суб’єктів 
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господарювання, за результатами перевірок у 24 підприємців виявлено 29 

випадків неформальних трудових відносин між роботодавцями та найманими 

працівниками. За результатами перевірок 25 робочих місць легалізовано,                

4 - ліквідовано. 

На виконання пункту 2.2.1. розділу 2 Регіональної Угоди між 

Харківською обласною державною адміністрацією, Спільним представницьким 

органом сторони роботодавців Харківської області та профспілковими 

об’єднаннями Харківської області на 2012-2013 роки та з метою виконання 

заходів Програми зайнятості населення Харківської області на 2012-2013 роки 

та стратегічних напрямів розвитку ринку праці до 2016 року проведено 

щорічний моніторинг стану професійного навчання кадрів на виробництві на              

8 підприємствах району. 

У поточному році проведено вивчення стану укладання договорів, згідно 

яких забезпечуватиметься працевлаштування 8 дітей-сиріт, що у 2013 році 

закінчують ПТНЗ. 

На виконання наказу Департаменту соціального захисту населення 

Харківської обласної державної адміністрації та підпорядкованих установ 

системи соціального захисту населення області за 2012 рік та пріоритетні 

напрямки роботи на 2013 рік» у зв’язку з набранням чинності з 01 січня              

2013 року Закону України «Про зайнятість населення» розроблені та 

оприлюднені на сайті районної державної адміністрації зміни до Програми 

зайнятості населення Богодухівського району на 2012-2013 роки. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

18 липня 2013 року № 254 «Про організацію виконання програми зайнятості 

населення Харківської області на період до 2017 року» проведена робота з 

розробки Програми зайнятості населення Богодухівського району на період до 

2017 року. Рішенням № 657-VI від 24 грудня 2013 року XXXIV сесії VI 

скликання Богодухівської районної ради Програму зайнятості населення 

Богодухівського району на період до 2017 року затверджено. 

На виконання доручення голови Харківської обласної державної 

адміністрації Добкіна М.М. від 03.08.2010 № 01-25/5119 за підсумками 

круглого столу «Ринок праці рівних можливостей» спеціалістами відділу праці 

та соціально-трудових відносин проведено роботу з обстеження із забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

На виконання листа Департаменту соціального захисту населення 

Харківської обласної державної адміністрації від 23.07.2013 № 01-46/07/5120 

проведено моніторинг щодо кількості осіб з інвалідністю, працевлаштованих в 

установи соціальної сфери району та виконання зазначеними установами 

нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю 

визначеного у ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні». 

На виконання листа Департаменту соціального захисту населення 

Харківської обласної державної адміністрації від 04 грудня 2013 року № 01-

46/07/8669 з метою організації проведення пілотного проекту у Харківській 

області щодо соціального супроводу осіб з інвалідністю після 
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працевлаштування в районі налагоджена співпраця щодо взаємодії управління 

соціального захисту населення, центру зайнятості та районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Проведено роботу щодо підбору 

інвалідів, які мають бажання працевлаштуватися. Проведена цілеспрямована 

робота щодо надання особам з інвалідністю соціальних послуг, які підвищили 

їх конкурентоспроможність на ринку праці, надані інформаційні та соціально-

педагогічні послуги (роз’яснено про пілотний проект, надано психологічну 

підтримку щодо адаптації в колективі, тощо). 

В ході стартування проекту працевлаштовано 5 осіб з інвалідністю. 

Охорона праці 

Протягом поточного року проведено перевірки Богодухівського 

районного центру соціальних служб для сім’ї та молоді, Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Богодухівської районної державної адміністрації, КУ Богодухівський 

геріатричний пансіонат, КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат,             

КУ Богодухівський дитячий будинок – інтернат щодо стану роботи з питань 

охорони праці. 

Здійснено 32 вивчення додержання вимог Порядку проведення атестації 

робочих за умовами праці та стану профілактичної роботи з охорони праці 

вимог до упорядкування санітарно-гігієнічної характеристики умов праці. 

Організовано та проведено спільно з начальником відділу інженерно-

технічного забезпечення управління агропромислового розвитку тижневі курси 

з навчання Харківським обласним навчальним центром серед відповідальних 

осіб за вантажопідіймальні механізми та посудин під тиском. 

В ході проведення Тижня охорони праці: 

- в Богодухівській районній газеті "Маяк" та на сайті Богодухівської 

районної державної адміністрації розміщено звернення Оргкомітету з 

підготовки та проведення у 2013 році Дня охорони праці в районі; 

- доведено до підприємств, установ, організацій звернення Оргкомітету та 

План заходів з підготовки та проведення у 2013 році Дня охорони праці в 

України (на паперових носіях - 20 підприємств); 

- спеціаліст управління прийняв участь проведенні лекції з питань охорони 

праці для студентів Богодухівського професійного аграрного ліцею; 

- спеціаліст управління приймав участь в проведенні конкурсу на краще 

робоче місце, виробничу дільницю (бригаду), кращого працівника на 

підприємствах ПАТ "Богодухівський м’ясокомбінат", ТОВ "Добросмак", 

Богодухівська меблева фабрика; 

- працівниками управління прийнято участь у проведенні конкурсу 

дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» з нагоди Дня охорони праці в 

Україні. 

- прийнято участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Кращий слоган 

з охорони праці» для студентів професійно-технічних. 

У червні 2013 року проведено обстеження закладів системи соціального 

захисту технічного стану будівель та споруд КУ Богодухівський 

психоневрологічний інтернат, КУ Богодухівський геріатричний пансіонат, 
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КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат. 

29 листопада 2013 року спеціалістом відділу спільно з фахівцями 

управління агропромислового розвитку та ТОВ «СТЕХ-СХІД» проведено 

перевірку знань з питань технічної експлуатації, охорони праці технологічних 

робіт та пожежної безпеки відповідальних осіб з електрогосподарства на               

27 підприємствах району. 
 

Надання населенню соціальних допомог та житлових субсидій 

Одним із шляхів забезпечення адресної соціальної підтримки найменш 

захищених сімей є реалізація Програми житлових субсидій. Постійно 

дотримуються вимоги спрощеного порядку оформлення субсидій згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2006 року №1703 «Про 

спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 

та рідкого пічного побутового палива». 

З початку року субсидії на житлово-комунальні послуги призначено 

1828 сім’ям. На придбання твердого палива та скрапленого газу на 2013 рік на 

підставі розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 

29.03.2013 №116 «Про затвердження натуральних норм забезпечення твердим 

паливом і скрапленим газом для надання в 2013 році пільг і житлових субсидій 

за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам» субсидії 

призначено 431 сім’ї на суму 302,4 тис. грн. 

 3034 сім’ї, або 17,9% від загальної кількості сімей в районі, 

користувалися субсидією на житлово-комунальні послуги у 2013 році, 

нарахування субсидії яким складає 2101,6 тис. грн. 

 Щомісячно відділом адресної соціальної допомоги проводиться 

перерахунок розміру призначеної субсидії по фактичному споживанню послуг.

 У 2013 році проведено перерахунки по 26440 особовим справам на суму 

105,0 тис. грн. 

 Найбільш незахищеним сім’ям адресні державні допомоги призначаються 

як виняток з урахуванням конкретних обставин, які склалися в сім’ї, за 

рішенням комісії з питань соціальної політики райдержадміністрації. У 2013 

році рішенням комісії призначено 526 сім’ям. 

 Згідно з чинним законодавством, з початку 2013 року: 

 -державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: 

призначено 372 сім’ям; 

отримують 501 сім’я. 

Загальна сума призначеної допомоги складає 3158,5 тис. грн. 

 -державну допомогу сім’ям з дітьми: 

призначено 3051 сім’ї; 

отримують 5678 сімей. 

Загальна сума призначеної допомоги складає 26735,9 тис. грн. 

 -тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів: 

призначено 112 особам; 
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отримують 153 сім’ї. 

Загальна сума призначеної допомоги складає 285,5 тис. грн. 

 -державну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: 

призначено 59 особам; 

отримує 559 осіб. 

Загальна сума призначеної допомоги складає 6420,6 тис. грн. 

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 року 

№ 106 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 

принципом «гроші ходять за дитиною» у 2013 році в районі функціонує 

2 дитячих будинки сімейного типу, у якому виховуються 12 дітей, та 11 

прийомних сімей, у яких виховуються 16 дітей. 

 Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з початку року призначено у розмірі 

917,6 тис. грн.; 

 - державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, 

та інвалідам: 

призначено 24 особам; 

отримує 80 осіб. 

Загальна сума призначеної допомоги складає 608,9 тис. грн. 

 - допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І 

чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської 

комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, з 

початку року: 

призначено 34 особам; 

отримує 34 особи. 

Загальна сума призначеної допомоги складає 209,8 тис. грн. 

 - компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги: 

призначено 61 особі; 

користується 141 особа. 

Загальна сума призначеної допомоги складає 149,4 тис. грн. 

 - компенсацію як непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 

інвалідом І групи, або пристарілим, який досяг 80-річного віку, з початку 

року: 

призначено 4 особам; 

користується 49 осіб. 

Загальна сума призначеної допомоги складає 7,4 тис. грн. 
 

Протягом січня-грудня 2013 року сектором державних соціальних 

інспекторів було перевірено:  

 1320 особових справ отримувачів житлових субсидій; 

 68 особових справ отримувачів державної соціальної допомоги; 

 88 особових справ державної допомоги сім’ям з дітьми; 
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 163 справ цільового використання допомоги при народженні дитини; 

 51 справу отримувачів компенсацій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги та здійснюють догляд за престарілими та інвалідами І 

групи, догляд за психічними хворими; 

 7 справ ДСДІ надбавка на догляд. 

З метою підтвердження права на призначення держаної соціальної 

допомоги було проведено обстеження 115 сімей та надання субсидій –                 

424 сім’ї, інших (соцпослуги, психічні захворювання) 20 сімей. 

Було проведено 74 звірки інформації на підприємствах, які видали 

довідки про доходи одержувачам соціальних допомог. У 2 випадках виявлена 

сума завищеного доходу на суму 2004,0 грн., недоплата субсидії складає            

89,16 грн. та в 3 випадках виявлена сума заниженого доходу на суму                

1953,41 грн., переплата субсидії складає 221,21 грн., повернуто 100%. 

Протягом 2013 року зроблені запити до БТІ та ГУМВС в Харківській 

області стосовно майнового стану заявників для перевірки правильності 

поданої ними інформації. В 28 випадках виявлена неповна інформація про 

доходи заявників. 

Протягом січня-грудня 2013 року було повернуто до бюджету надміру 

нарахованих коштів у сумі 26500,79 грн. 

 

Соціальна компенсація та персоніфікація  

Станом на 01.01.2014 в Богодухівському районі мешкає 10667 пільговиків, 

з них – 1707 ветерани війни. Із загальної кількості ветеранів війни: 92– інваліда 

війни; 255 – учасників бойових дій; 1199 – учасників війни, а також 161 особа, 

на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту". Ветеранів праці – 2149, дітей війни – 3862 чол., 

громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 488 чол., 

інвалідів від загального захворювання та дітей-інвалідів – 844 чоловік, 

багатодітні сім’ї – 246, пільговиків інших категорій – 1371 чоловік. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року 

№117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право 

на пільги (ЄДАРП)» управління соціального захисту населення проводить 

роботу щодо підтримки в актуальному стані ЄДАРП та внесення нових 

категорій відповідно до чинного законодавства. Ведеться робота по створенню 

бази даних пільгового контингенту району. Станом на 01.01.2014 до реєстру 

включено 100% пільговиків від їх загальної кількості. 
 

Соціальне обслуговування 
Важливою формою надання соціальної допомоги людям похилого віку і 

непрацездатним громадянам на умовах повного державного утримання є 

організація соціально-побутового та медичного обслуговування їх в будинках-

інтернатах. 

В районі функціонує 3 будинки-інтернати: 

- психоневрологічний будинок-інтернат для дорослих, в якому проживає 

109 підопічних; 
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- дитячий-будинок-інтернат для дітей з психічними вадами, в якому 

знаходиться на забезпеченні 124 дитини; 

- Богодухівський геріатричний пансіонат, де проживає 30 чоловік. 

У районі функціонує територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) райдержадміністрації в якому на обліку перебуває 

2595 чоловік. Протягом січня-грудня 2013 року обслуговано 2819 чоловік, а 

саме:  

- відділенням соціальної допомоги вдома – 940 чол.; 

- відділенням надання адресної натуральної допомоги – 936 чол.; 

- відділенням соціально-побутової адаптації – 943 чол. 
 

Соціальна підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці 

Станом на 01.01.2014 в Богодухівському районі мешкає 1707 ветеранів 

війни, 2149 ветеранів праці, 844 інваліда. 

В державі здійснено ряд заходів щодо посилення соціального захисту 

ветеранів війни та праці, передусім поліпшено рівень їх пенсійного 

забезпечення, медичного обслуговування. 

Одним з основних напрямків соціальної підтримки ветеранів війни є 

робота по їх оздоровленню та лікуванню. Медичними закладами району 

постійно проводиться медичне обстеження ветеранів війни та праці з метою 

виявлення захворювань та надання їм необхідної медичної допомоги. 

У 2013 році було проведено безкоштовне зубопротезування 197чол. на 

суму 197111,00 грн., а саме: 5 інвалідів війни на суму – 2990,75 грн.,            

23 учасника війни на суму – 14801,35 грн., 9 учасників бойових дій на 

суму – 4879,25 грн., 12 учасники ліквідації аварії на ЧАЕС на суму – 

5800,00 грн., 5 інвалідів від загального захворювання на суму –                

1717,70 грн., 29 пенсіонерів за віком на суму 11937,60 грн., 112 дітей війни 

на суму 37348,20 грн., та 2 почесних донори на суму 1525,15 грн.  

Завдяки продукції, що випускається протезно-ортопедичним 

підприємством ветерани війни мають змогу вільно пересуватись, вести 

нормальний спосіб життя. Станом на 01.01.14 видано 318 направлень на 

протезно-ортопедичні вироби та 213 засобів реабілітації (в т. ч. крісел-

колісних – 38 шт.) 

За звітний період отримали путівки на санаторно-курортне лікування 

29 чол., а саме: 7 – інвалідів війни, 2 – учасника бойових дій, 9 – учасників 

війни, 2 – члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, 9 – інвалідів від 

загального захворювання.  

Спільно з виконкомами сільських та селищних рад постійно 

проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання 

ветеранів війни та праці. За звітний період проведено обстеження 47 чол. 

Потребуючим ветеранам надається всебічна допомога. 

Виплачено одноразову грошову допомогу до Дня Перемоги 

1836 ветеранам війни на суму 863390,57 грн. 

ТОВ «АВТО-Ові», ФОП Дубонос Н.В. та КП Богодухівжитло 

проводиться перевезення пільгового контингенту в межах району. З початку 
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року на перевезення виділено та використано 245515,0 грн. 
 

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС 

Відповідно до «Порядку використання коштів Державного бюджету 

України на виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», затвердженого Наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 02.07.2004 № 147 на 

обліку в управлінні соціального захисту населення станом на 01 січня                 

2014 року знаходиться 488 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. 

В Богодухівському районі проживає 123 дитини, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, в тому числі 1 дитина-інвалід, інвалідність якої 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 1 дитина-сирота та 12 дітей-

напівсиріт. 

На реалізацію програм, пов’язаних з соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з початку 2013 року 

використано 582,1 тис. грн. 

Заборгованість станом на 01.01.2014 складає 46,9 тис. грн., а саме: 

- по компенсаційним виплатам на продукти харчування учасникам 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (нарахування за грудень 2013 року) -

42,1 тис. грн.; 

- по компенсаційним виплатам сім’ям з дітьми, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 3,7 тис. грн. (нарахування за грудень 2013); 

- по виплаті компенсації за шкоду, заподіяну здоров”ю та допомогу на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

– 1,1 тис. грн. 

У 2013 році на реалізацію програми «Пільги на медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на 

забезпечення ліками за пільговими рецептами лікарів виділено 23,8 тис. грн. та 

на пільгове зубне протезування – 5,8 тис. грн. Станом на 01.01.2014 всі кошти 

використані. 

На обліку для покращення житлових умов у районі станом на 01.01.2013 

перебуває 4 чол.- учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії. 

Питання забезпечення житлом постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи за рахунок коштів місцевого бюджету постійно знаходиться на 

контролі.  

Станом на 01.01.2014 оздоровлено 10 учасників ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС та 6 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
 

Стан роботи із зверненнями громадян 

Протягом поточного року кількість письмових звернень громадян до 

управління зменшилось порівняно з минулим роком на 14 звернень, або на 

25%. Так, протягом 2013 року до управління надійшло 42 письмових звернення 

(за 2012 рік – 56 звернень). 

Серед основних питань, що порушують громадяни, є надання 
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матеріальної допомоги, державних соціальних допомог та субсидій, видача 

довідок та посвідчень, засобів реабілітації, забезпечення санаторно-курортними 

путівками. 

Для їх вирішення вжиті необхідні заходи, надані вичерпні відповіді і 

пояснення. 

Протягом 2013 року повторних та звернень громадян, які розглянуті 

більше місяця не було. У грудні 2013 року надійшло 1 колективне звернення 

щодо надання матеріальної допомоги сім’ї, яка потерпіла від пожежі. 

Кількість письмових звернень громадян, які проживають у сільській 

місцевості складає 22 чол., а жителів міста – 20. 

За звітний період до управління надійшло з вищестоящих організацій 

30 письмових звернень, що менше порівняно з 2012 роком на 12 звернень(або 

на 29%). 

Спеціалісти управління постійно інформують населення району через 

засоби масової інформації про роботу управління, про внесення змін та 

доповнень до чинного законодавства з питань праці та соціального захисту. 

Протягом 2013 року було опубліковано 26 статтей. 

Протягом поточного року начальником управління проведені виїзні 

прийоми громадян у с. Шарівка, Сінне, Сазоно Баланівка, Крисине, 

Олександрівка, с. Петропавлівка, с. Гути, с. Зарябинка, с. Сухини та с. Полкова 

Микитівка. Громадяни зверталися з питань питання надання матеріальної 

допомоги, щодо виплати компенсації на транспортне обслуговування та 

забезпечення протезно-ортопедичними засобами, щодо нарахування та виплати 

субсидії на тверде паливо, призначення допомоги по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку та державної соціальної допомоги, питання 

отримання ортопедичного взуття, забезпечення автомобілем, надання пільг 

дітям війни та багатодітній сім’ї. 

У квітні поточного року роз’яснення по «прямій» телефонній лінії 

надавалися заступником начальника управління Назаренко І.М. Звернулося 2 

особи з питань професійної реабілітації інвалідів. А також, у вересні поточного 

року заступником начальника управління Назаренко І.М. проведено 

роз’яснення по «прямій» телефонній лінії. Звернулися 3 особи з питання 

забезпечення інвалідів автомобілями. У грудні поточного року відбулася 

«пряма лінія» з завідувачем сектора з питань постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС В.В.Лещенко на тему «Заходи щодо соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС». Звернулися 2 особи щодо отримання 

ліків за пільговими рецептами та виплати одноразової компенсації сім’ям, які 

втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

В управлінні праці та соціального захисту населення працює телефон  

«гарячої лінії» щодо інформування населення про спрощений порядок надання 

житлових субсидій. Протягом 2013 року з даного питання було надано 

роз’яснення 1565 особам. 

В управлінні налагоджена практика проведення особистих прийомів 

громадян керівництвом управління, відповідно до графіка прийому громадян (в 

якому вказані дні та години прийому). Графік прийому громадян вивішений 
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біля інформатора та на дверях приймальні громадян. 

Проводиться прийом громадян спеціалістами відділу адресної соціальної 

допомоги за призначенням житлових субсидій за гнучким графіком. 

Протягом звітного періоду на особистому прийомі керівництвом 

управління було прийнято 82 особи, що на 32 звернення менше, ніж за минулий 

рік. 
 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення  

районної державної адміністрації     Н.В.Жижирій 
 

 


