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№

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Готують матеріали Відповідальний  

за підготовку 

 

1 2 3 4 5 

1. Питання для розгляду: 

1.1. На засіданні колегії районної державної адміністрації 

1 Про стан зайнятості та соціальний захист населення району лютий Заступник начальника 

управління 

Назаренко І.М. 

2 Про стан дотримання соціальних гарантій у сфері оплати 

праці на підприємствах, установах та організаціях району 

березень відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 

1.2. На  зборах адміністративно-господарського активу району 

     

2. Питання для розгляду в робочому порядку 

 а) підготовка проектів розпоряджень голови 

райдержадміністрації 

   

1 Про стан зайнятості та соціальний захист населення району лютий Заступник начальника 

управління 

Назаренко І.М. 

2 Про стан дотримання соціальних гарантій у сфері оплати 

праці на підприємствах, установах та організаціях району 

березень відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 
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 б) вивчення питань із подальшим інформуванням 

керівництва райдержадміністрації 

   

1. Дотримання вимог трудового законодавства щомісячно відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 

2. Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого 

балонного газу 

щомісячно відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В.. 

3. Перерахунок призначених сум допомог в зв’язку із зміною 

прожиткового мінімуму 

щомісячно відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

4 Нарахування та виплата компенсацій та допомог 

громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

щомісячно відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 

5 Забезпечення санаторно – курортними путівками пільгового 

контингенту, виплата компенсацій взамін санаторно – 

курортної путівки та за самостійне оздоровлення 

щомісячно відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 
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6 Нарахування та виплата допомоги сім’ям з дітьми, 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям – інвалідам; державної соціальної допомоги особам, 

які не мають право на пенсію та інвалідам; державної 

соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошової винагороди батькам – 

вихователям і прийомним сім’ям за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги, державної допомоги дітям у випадках, якщо місце 

проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від 

сплати аліментів, або не мають можливості утримувати 

дитину; компенсацію по догляду за престарілими та за 

інвалідами І групи; щомісячної грошової допомоги 

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. 

щомісячно відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

7 Забезпечення засобами реабілітації інвалідів та видача 

направлень для забезпечення протезно – ортопедичними 

виробами 

щомісячно відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Момот Н.М. 

8 Надання пільг на медичне обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (зубне 

протезування та ліки за пільговими рецептами лікарів) 

щомісячно сектор з питань 

постраждалих 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

Лещенко В.В. 
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9 Оформлення в геріатричний пансіонат, будинки – інтернати 

одиноких непрацездатних громадян; в дитячий будинок – 

інтернат – дітей – інвалідів; психоневрологічний інтернат – 

інвалідів та пенсіонерів 

щомісячно відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Куліш Н.Б. 

10 Аналіз роботи колекційної програми з особами, які скоїли 

насильство в сім’ях 

Протягом 

кварталу 

відділ контролю за 

правильністю 

призначення та 

виплати пенсій та 

організації соціальних 

послуг 

Хандога О.М. 

11 Аналіз підготовки документів представниць району для 

присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 

Протягом 

кварталу 

відділ організаційної 

роботи 

Коваленко І.А. 

12 Аналіз видачі посвідчень батьків та дітей багатодітних 

родин, поновлення статусу сімей 

Протягом 

кварталу 

відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 

3. Вивчення роботи виконавчих комітетів місцевих рад району (із питань виконання делегованих повноважень 

органів виконавчої влади), надання практичної допомоги, взаємодія  

з органами місцевого самоврядування 

1 Вінницько-Іванівська сільська рада січень відділи управління Григорович 

Л.М.,  

Сластін О.В., 

Малецька А.В. 

2 Зарябинська сільська рада  лютий відділи управління Григорович 

Л.М.,  

Сластін О.В., 

Малецька А.В. 

3 Івано-Шийчинська сільська рада  березень відділи управління Григорович 

Л.М.,  

Сластін О.В., 

Малецька А.В. 
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4. Питання  для вивчення у порядку контролю за виконанням 

4.1. Законів України 

1 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»: 

– здійснення контролю за станом виплати компенсації та 

допомог громадянам, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

Протягом 

кварталу  

сектор з питань 

постраждалих 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

Лещенко В.В. 

2 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»: 

– здійснення контролю за наданням інвалідам, ветеранам 

війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, іншим 

громадянам пільг, установлених законодавством, за видачею 

листів – талонів на пільговий проїзд ветеранам війни та 

надання санаторно – курортних путівок ветеранам війни. 

Протягом 

кварталу  

 

відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 

3 «Про реабілітацію інвалідів в Україні»: 

– здійснення контролю за забезпеченням інвалідів 

колясками, засобами реабілітації та санаторно-курортним 

лікуванням. 

Протягом 

кварталу  

відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 

4 «Про зайнятість населення»: 

– проведення моніторингу забезпечення ефективної 

зайнятості населення 

Протягом 

кварталу  

відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 

5 «Про оплату праці»: 

– проведення вивчень дотримання вимог трудового 

законодавства на підприємствах району; 

– проведення моніторингу створення нових робочих місць. 

Протягом 

кварталу  

відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 

6 «Про колективні договори та угоди»: 

- проведення вивчень дотримання укладання колективних 

договорів та угод на підприємствах району. 

Протягом 

кварталу 

відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 

7 «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»: 

- здійснення контролю за нарахуванням та виплатою усіх 

видів соціальних допомог. 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 
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8 «Про охорону дитинства» 

– здійснення контролю за порядком надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, твердого 

палива та скрапленого газу 

Протягом 

кварталу 

відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 

9 «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію та інвалідам»: 

– здійснення контролю за нарахуванням та виплатою 

державної соціальної допомоги особам, які не мають права 

на пенсію та інвалідам 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

10 «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям – інвалідам»: 

- здійснення контролю за нарахуванням та виплатою 

державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям – інвалідам та щомісячної державної адресної 

допомоги 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

11 «Про внесення змін до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: 

– призначення державної соціальної допомоги на підставі 

рішень комісій (координаційної ради) райдержадміністрації. 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

12 «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам» 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

13 «Про попередження насильства в сім’ї»: 

- здійснення аналізу проведення профілактичних заходів 

щодо попередження насильства в сім’ї 

Протягом 

кварталу 

відділ контролю за 

правильністю 

призначення та 

виплати пенсій та 

організації соціальних 

послуг 

Хандога О.М. 

14 «Про попередження рівних прав та можливостей жінок та 

чоловіків» 

- здійснення контролю за діяльністю гендерного ресурсного 

Протягом 

кварталу 

відділ контролю за 

правильністю 

призначення та 

Хандога О.М. 



 7 

1 2 3 4 5 

центру та інформування в газеті «Маяк» виплати пенсій та 

організації соціальних 

послуг 

15 «З питань соціального захисту багатодітних сімей» 

- забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного 

законодавства щодо надання пільг багатодітним сім’ям» 

Протягом 

кварталу 

відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 

4.2. Указів, розпоряджень і доручень Президента України 

1 Указ Президента України від 19.05.11 №558/2011 «Про  

заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з 

обмеженими фізичними можливостями» 

– здійснення контролю за впровадженням норм 

безперешкодного доступу при проектуванні будівництва і 

підготовці проектно – кошторисної документації на 

капітальний ремонт об’єктів району 

Протягом 

кварталу 

заступник начальника 

управління 

Назаренко І.М. 

2. Указ Президента України від 27.12.05 №1845/2005 «Про 

заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення 

соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів» 

– здійснювати моніторинг потреби інвалідів та дітей – 

інвалідів у реабілітаційних послугах, що надаються 

реабілітаційними установами 

Протягом 

кварталу 

відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 

4.3.Постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.12 №321 

«Про затвердження порядку забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та 

інших окремих категорій населення» 

– забезпечення інвалідів та дітей – інвалідів технічними 

засобами реабілітації; 

– видача направлень на виготовлення ортопедичних виробів 

Протягом 

кварталу 

відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Момот Н.М. 
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2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.03 №117 

«Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги»: 

– здійснення контролю за наданням пільг на житлово – 

комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, та 

послуг зв’язку 

Протягом 

кварталу 

відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.04 №558 

«Про призначення і виплату компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги» 

– призначення і виплата компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.06 №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» 

– призначення та виплата 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  

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.06 №1703 

«Про спрощення порядку надання населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива» 

– призначення субсидій за спрощеним порядком 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 
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6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.08 №1084 

«Деякі питання визначення сукупного доходу сім’ї, для 

окремих видів соціальної допомоги» 

– умови для призначення субсидії для відшкодування витрат 

на оплату житлово – комунальних послуг, державної 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми для громадян 

звільнених з роботи на підставі п. 1ч. 1 ст. ст. 36 та 40 КЗпП 

України 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.09 №480 

«Про внесення змін до Положення про порядок призначення 

та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово – комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу та твердого та рідкого пічного побутового 

палива 

– призначення населенню субсидій з урахуванням змін до 

Положення 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.10 №621 

«Про посилення соціального захисту населення під час 

оплати житлово-комунальних послуг»: 

– призначення населенню субсидій для відшкодування 

населенню витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого палива. 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.10 №861 

«Про упорядкування окремих питань щодо впровадження 

спрощеного порядку призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 

та рідкого пічного побутового палива»: 

– призначення субсидій за спрощеним порядком. 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 
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10. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.09 №59 

«Про внесення змін до Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми» 

– призначення державної допомоги сім’ям з дітьми з 

врахуванням змін, внесеним до Порядку (призначення 

допомоги при усиновленні дитини). 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.09 №198 

«Деякі питання соціального захисту окремих категорій 

громадян» 

–встановлення підвищення до державної соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, яку не 

мають права на пенсію 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.11 №268 

«Про для виплату одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України «Мати – героїня» 

– призначення і виплата у 2012 році одноразової винагороди 

жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – 

героїня» 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.06 №999  

Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів 

автомобілями» (зі змінами) 

– проведення обліку інвалідів, які мають право на 

забезпечення автомобілями 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

14 Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.00 №1192 

«Про надання щомісячної допомоги малозабезпеченій особі, 

яка проживає разом з інвалідом І-ІІ групи внаслідок 

психічного розладу 

– здійснення контролю за нарахуванням та виплатою 

щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного 

розладу 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 
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15 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.02 №252 

«Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих 

бюджетів та здійснення заходів з виконання державних 

програм соціального захисту населення за рахунок субвенції 

з державного бюджету» 

– здійснювати розрахунок з постачальниками послуг за 

надані пільги, вести персоніфікований облік отримувачів за 

видами пільг. 

Протягом 

кварталу 

відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В.. 

16 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.05 №562 

«Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

– проведення виплати щорічної допомоги на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Протягом 

кварталу 

сектор з питань 

постраждалих 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

Лещенко В.В. 

17 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.13 №261 

«Деякі питання організації оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

– організація оздоровлення постраждалих громадян в 

частині забезпечення санаторно-курортними путівками або 

виплати грошової компенсації 

Протягом 

кварталу 

сектор з питань 

постраждалих 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

Лещенко В.В. 

4.4. Доручень Кабінету Міністрів України 

     

4.5. Розпоряджень голови облдержадміністрації 

1 Розпорядження голови ОДА від 06.07.06 №350 «Про 

організацію виконання постанови КМУ від 12.04.06 №512 

«Деякі питання моніторингу створення робочих місць»: 

- сприяти створенню умов для розвитку сфери застосування 

праці; 

- аналізувати на підприємствах, у пріоритетних галузях 

економіки стан створення робочих місць. 

Щомісяця до 

10 числа 

відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 
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2 Розпорядження голови ОДА від 08.12.09 №712 «Про 

затвердження плану заходів щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших мало 

мобільних груп населення на 2009-2015 роки» 

–забезпечувати контроль за врахуванням потреб осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших  мало 

мобільних груп населення при будівництві нових, 

проведення реконструкції та капітальних ремонтів існуючих 

об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та 

громадського призначення. 

до 10 

щоквартальн

о 

Заступник начальника 

управління 

Назаренко І.М. 

3. Розпорядження голови ОДА від 27.06.13 №238 «Про заходи 

щодо виконання Територіальної угоди між Харківською 

обласною державною адміністрацією, спільними 

представницькими органами сторін роботодавців та 

профспілок Харківської області на 2013-2015 роки» 

- сприяння економічного та інвестиційного розвитку 

Харківської області; 

- трудові відносини та зайнятість населення; 

- оплата праці та підвищення доходів працюючих; 

- охорона праці, здоров’я та навколишнього середовища; 

- соціальний захист населення; 

- задоволення соціально-культурних потреб населення; 

- розвиток соціального діалогу. 

до 10 січня відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 

4. Розпорядження голови ОДА від 30.12.2011 №779 «Про 

затвердження регіональних заходів виконання Державної 

цільової соціальної Програми подолання та запобігання 

бідності»  

до 5 січня відділи управління Григорович 

Л.М.,  

Сластін О.В., 

Малецька А.В. 

4.6. Доручень голови обласної державної адміністрації 

     

4.7. Розпоряджень голови райдержадміністрації 
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1 Від 28.12.09 №570 «Про організацію виконання 

розпорядження голови Харківської обласної адміністрації 

від 08.12.09 №712» 

–забезпечувати контроль за врахуванням потреб осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших  мало 

мобільних груп населення при будівництві нових, 

проведення реконструкції та капітальних ремонтів існуючих 

об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та 

громадського призначення 

до 10 числа 

щокварталу 

заступник начальника 

управління  

Назаренко І.М. 

2 Від 10.08.10 №347 «Про організацію роботи з надання 

населенню субсидій під час оптимізації цін і тарифів на 

комунальні послуги за спрощеним порядком» 

– забезпечити своєчасне прийняття від організацій, що 

надають житлово-комунальні послуги, відомостей про 

забезпеченість громадян житловою площею та 

комунальними послугами для призначення житлових 

субсидій; 

– забезпечити функціонування «гарячої лінії» з метою 

інформування населення про спрощений порядок надання 

житлових субсидій. 

Щомісяця до 

10 числа 

відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 

4.8. Доручень голови районної державної адміністрації 

     

4.9. Інших документів 

     

5.Організаційна робота, участь у розробленні та розроблення програм, заходів райдержадміністрації 

1 Проводити звірку переліків уповноважених власників 

(наймачів) житла, яким було призначено субсидію.  

До 3 числа 

кожного 

місяця 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

2 Проводити обстеження умов проживання заявників з метою 

визначення ступеню нужденності та можливостей 

знаходження додаткових джерел для існування. 

Протягом 

кварталу 

відділ державних 

соціальних інспекторів 

Морозко В.М. 
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3 Продовжити проведення перерахунків призначених субсидій 

сім’ям, які мають засоби обліку згідно фактично 

використаних житлово-комунальних послуг  

протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

4 Здійснення контролю за цільовим використанням 

бюджетних асигнувань, передбачених для надання 

населенню адресної соціальної допомоги, перевірки наданої 

громадянами інформації та цільового використання 

одноразової допомоги при народженні дитини 

Протягом 

кварталу 

відділ державних 

соціальних інспекторів 

Морозко В.М. 

5 Проводити роз’яснювальну роботу з представниками 

сільських рад про нововведення у соціальному захисті.  

Протягом 

кварталу 

відділ державних 

соціальних інспекторів 

Морозко В.М. 

6. Надавати запити до місцевих рад для надання довідок про 

склад зареєстрованих та довідок про земельні ділянки, а 

також до організацій-надавачів житлово-комунальних 

послуг про розмір платежів 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

7.  Здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства 

під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій 

органами Пенсійного фонду України 

щомісячно відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

8 Видавати відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та 

іншим категоріям громадян 

щомісячно відділи управління: 

адресної соціальної 

допомоги, 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Григорович 

Л.М.,  

Малецька А.В. 

9 Сприяти веденню персоніфікованого обліку у системі 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

щомісячно відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 
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10 Формувати банк даних інвалідів, подавати пропозиції 

органам місцевого самоврядування щодо потреби у 

комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та 

дітей-інвалідів 

щомісячно відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 

11 Організовувати матеріально-побутове обслуговування 

інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне 

лікування, забезпечувати інвалідів в установленому порядку 

транспортними засобами, засобами пересування та 

реабілітації 

щомісячно відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Попова В.О., 

Дорощенко Т.П., 

Куліш Н.Б. 

12 Забезпечувати, у разі потреби, влаштування до будинків-

інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та 

дітей-інвалідів, надавати допомогу в організації роботи 

зазначених установ та закладів 

щомісячно відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 

13 Формувати та підтримувати в актуальному стані базу даних 

одержувачів усіх видів соціальних допомог та базу даних 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 

мають право на пільги, та вести їх персоніфікований облік 

щомісячно відділ 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

Малецька А.В. 

14 Вживати заходів до соціального захисту бездомних 

громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі 

щомісячно заступник начальника 

управління  

Назаренко І.М. 

15 Організовувати в межах своєї компетенції надання 

громадянам соціальних послуг, в тому числі платних, 

суб'єктами, що надають соціальні послуги, забезпечувати 

призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги, координує та контролює 

діяльність зазначених суб'єктів; 

щомісячно заступники начальника 

управління 

Назаренко І.М., 

Григорович 

Л.М. 
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16 Надавати всебічну допомогу багатодітним сім’ям та сім’ям, 

що опинилися у складних життєвих обставинах, 

підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням 

громадян та окремим громадянам методичну допомогу з 

питань запобігання насильству в сім’ї 

протягом 

кварталу 

відділ контролю за 

правильністю 

призначення та 

виплати пенсій та 

організації соціальних 

послуг 

Хандога О.М. 

6.Робота щодо забезпечення громадських відносин, формування інформаційного простору в районі 

1 Проводити особистий прийом громадян протягом 

кварталу  

начальник управління, 

заступники начальника 

управління 

Жижирій Н.В., 

Назаренко І.М., 

Григорович 

Л.М. 

2 Проводити виїзні прийоми громадян з питань роз'яснення 

порядку надання усіх видів адресної соціальної допомоги, 

пільг та компенсацій 

протягом 

кварталу  

начальник управління Жижирій Н.В. 

3 Інформувати населення району через засоби масової 

інформації про роботу управління, про внесення змін та 

доповнень до чинного законодавства з питань праці та 

соціального захисту. 

протягом 

кварталу  

відділи та сектори 

управління 

Григорович 

Л.М.,  

Сластін О.В., 

Попова В.О., 

Лещенко В.В. 

4 Проводити розгляд письмових і усних звернень в управлінні  

соціального захисту населення 

 

протягом 

кварталу  

начальник відділу 

організаційної роботи 

Коваленко І.А. 

5 Проводити наради за підсумками роботи соціальної сфери 

району 

протягом 

кварталу  

начальник управління  Жижирій Н.В. 

6 Висвітлювати на офіційному сайті районної державної 

адміністрації результати діяльності управління, проведення 

консультативно-дорадчих органів та нарад у начальника 

управління за підсумками роботи соціальної сфери району 

 

протягом 

кварталу  

відділи та сектори 

управління 

Григорович 

Л.М.,  

Сластін О.В., 

Попова В.О., 

Лещенко В.В. 

7 Висвітлювати на сторінках газети «Маяк» інформації: 

- Дізнавайся більше: абетка безпечного працевлаштування за 

протягом 

кварталу  

відділ контролю за 

правильністю 

Хандога О.М. 
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кордоном. 

- «Гендер – соціально-культурна стать людини» 

призначення та 

виплати пенсій та 

організації соціальних 

послуг 

8 Розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів: 

- плакати «Образа, погроза,приниження, ревнощі, побиття. 

Мовчати не треба»; 

- буклети «Гендерна освіта в Україні»; 

- «Маєте право більше знати»; 

- «Материнська підтримка! Прагнення до золотого 

стандарту»; 

- «Плануєте їхати за кордон і хочете бути в небезпеці – 

ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ» 

протягом 

кварталу  

відділ контролю за 

правильністю 

призначення та 

виплати пенсій та 

організації соціальних 

послуг 

Хандога О.М. 

7.Наради, засідання комісій, робочих груп, семінари, навчання 

1 Забезпечити  роботу:     

 – комісії з питань соціальної політики 17 січня 

06 лютого 

20 лютого 

06 березня 

30 березня 

відділ контролю та 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

Хандога О.М. 

 – комісії для розгляду стану справ щодо погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та підвищення 

рівня оплати праці 

09 січня 

23 січня 

06 лютого 

20 лютого 

06 березня 

20 березня 

відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 

 – тристоронньої соціально – економічної ради 27 березня відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 
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 – робочої комісії з питань подолання тіньової зайнятості та 

легалізації робочих місць 

16 січня 

13 лютого 

13 березня 

відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 

 – тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат 

За рішенням 

голови 

комісії (один 

раз на місяць) 

відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

Сластін О.В. 

 – районної комісії з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

По мірі 

надходження 

заяв 

сектор з питань 

постраждалих 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

Лещенко В.В. 

 – комісії з визначення видів і обсягів робіт з проведення 

капітального ремонту жилих будинків (квартир), інвалідів 

війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 

члени сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних 

до них осіб 

По мірі 

надходження 

заяв 

заступник начальника 

управління  

Назаренко І.М. 

 – районної комісії для розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу учасника війни 

По мірі 

надходження 

заяв 

заступник начальника 

управління  

Назаренко І.М. 

 – робочої комісії з питань координації діяльності з надання 

населенню житлових субсидій за спрощеним порядком 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

 – оперативної робочої групи по забезпеченню призначення 

субсидій за спрощеним порядком  

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

2. Підготувати матеріали:    

2.1 на апаратну нараду у голови райдержадміністрації:    

–     

8. Участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей, виставок тощо – Про стан роботи щодо реалізації у районі Програми житлових 

субсидій 
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1 Відеолекторій «Торгівлі людьми. Як не стати жертвою» 10 лютого 

19 лютого 

05 березня 

20 березня 

відділ контролю та 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

Хандога О.М. 

2 Виїзд в навчальні заклади району з лекцією «Гендерні 

стереотипи від минулого до сьогодення» 

23 січня 

06 лютого 

18 лютого 

04 березня 

25 березня 

відділ контролю та 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

Хандога О.М. 

9. Інші заходи 

1. Робота «гарячої лінії» щодо інформування населення про 

спрощений порядок надання житлових субсидій 

Протягом 

кварталу 

відділ адресної 

соціальної допомоги 

Григорович 

Л.М. 

 

Начальник управління соціального  

захисту населення райдержадміністрації         Н.В.Жижирій 


