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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 2014 року по району склав 2297 грн., 

підвищився порівняно з відповідним періодом минулого року на 3,6 % та 

перевищив розмір встановленого прожиткового мінімуму для працездатної 

особи на 88,6 %. 

Очікувана заборгованість із виплати заробітної плати за моніторинговими 

даними станом на 01.01.2015 відсутня. 

На підставі плану перевірок спеціалістами відділу з питань праці та 

соціально-трудових відносин проведено вивчення питань стану дотримання 

вимог чинного законодавства з праці на 28 підприємствах, установах та 

організаціях району. Матеріали 3 вивчень підприємств-боржників із виплати 

заробітної плати направлені до прокуратури Богодухівського району для 

вжиття заходів прокурорського реагування, матеріали 1 вивчення направлені до 

територіальної державної інспекції з питань праці у Харківській області. 

Протягом 12 місяців 2014 року розглянуто 8 звернень громадян щодо 

порушення їх трудових прав, до 6 з них проведено вивчення дотримання 

законодавства про працю стосовно заявників. 

З метою проведення роботи щодо виконання заходів з поліпшення 

нормування праці вивчено стан нормування праці на 2 підприємствах району. 

В рамках проведення роботи по скороченню частки працівників, що 

відпрацювали місячну норму часу та оплата праці яких здійснюється в межах 

мінімальної заробітної плати, проаналізовано 14 підприємств, організацій та 

установ. 

 Протягом  2014 року укладено 36 нових колективних договорів та 79 змін 
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та доповнень. 

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 2013-2015 роки та з метою виконання 

заходів Програми зайнятості населення Харківської області на період до 

2017 року проведено щорічний моніторинг стану професійного навчання кадрів 

на виробництві на 9 підприємствах району. 

Проведено анкетування впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на 

створення робочих місць на 2 підприємствах району. 

З метою забезпечення захисту прав і гарантій найманих працівників, 

недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових 

відносин з роботодавцем, створення нових робочих місць протягом 2014 року 

спеціалістами відділу проведено 65 обстежень суб`єктів господарювання. В 

ході обстеження виявлено 21 роботодавець, який використовував 23 «тіньових» 

робочих місць. З них з 7 працівниками оформлені офіційні трудові відносини, 8 

громадян відкрили власну справу, матеріали обстеження 2 суб’єктів 

господарювання, які використовували роботу 4 найманих працівника без 

офіційного оформлення передано до прокуратури Богодухівського району та 4 

робочих місця ліквідовані. 

Проведена робота щодо розробки та затвердження на черговій сесії 

районної ради змін до Програми зайнятості населення Богодухівського району 

на період до 2017 року. 

Проведена інформаційно-роз’яснювальна робота з 14 керівниками 

підприємств, на яких у січні-вересні 2014 року використовувалася праця осіб за 

цивільно-правовим договором, про необхідність обов’язково вказувати у 

звітності щодо створення нових робочих місць. 

Протягом 2014 року проведено обстеження стану профілактичної роботи 

з охорони праці, вимог до упорядкування санітарно-гігієнічної характеристики 

умов праці на 24 підприємствах, організаціях, установах району. 

Здійснено вивчення додержання вимог Порядку проведення атестації 

робочих за умовами праці на 8 підприємствах району. 

Вжито заходів щодо підготовки та проведення в районі Всесвітнього дня 

охорони праці. 

У червні 2014 року проведено роботу щодо виконання плану заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру у Богодухівському районі. 

Прийнято участь у розслідуванні обставин причин нещасного випадку із 

смертельним наслідком, який стався в ТОВ СП «Родіна» та на 

ПАТ «Первухінський цукровий завод». 

28 листопада 2014 року спеціалістом відділу проведено організаційні 

заходи щодо проведено навчання ТОВ “СТЕХ-СХІД” з питань ПТЕЕС та ТБ 67 

відповідальних осіб з електрогосподарства на 23 підприємств району. 

 

Надання населенню соціальних допомог та житлових субсидій 

Одним із шляхів забезпечення адресної соціальної підтримки найменш 
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захищених сімей є реалізація Програми житлових субсидій. Спеціалісти 

управління 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 2014 року субсидії на житлово-комунальні послуги призначено 

1684 сім’ям. Станом на 01.01.2015 субсидією на житлово-комунальні послуги 

користувалися 2941 сім’я, нарахування субсидії яким у 2014 році складає 

2435,8 тис.грн.  

На придбання твердого палива та скрапленого газу у 2014 році субсидії 

призначено 387 сім’ям на суму 321,3 тис. грн.  

У 2014 році субсидії на житлово-комунальні послуги профінансовано у 

розмірі 1698,9 тис. грн.; на тверде паливо та скраплений газ профінансовано 

290,3 тис. грн. 

Заборгованість з фінансування субсидії на житлово-комунальні послуги 

станом на 01.01.2015 становить 828,0 тис. грн. на тверде паливо та скраплений 

газ 41,2 тис. грн. 

 Щомісячно відділом адресної соціальної допомоги проводиться 

перерахунок розміру призначеної субсидії по фактичному споживанню послуг. 

У 2014 році проведено перерахунки по 20510 особовим справам на суму              

200,0 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 2014 році рішенням комісії житлові субсидії призначено 178 сім’ям, 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 82 сім’ям. 

 Згідно з чинним законодавством, у  2014 році: 

- державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: 

призначено 578 сім’ям; 

отримують 734 сім’ї; 

сума призначеної допомоги складає 4945,3 тис. грн. 

- державну допомогу сім’ям з дітьми: 

призначено 2250 сім’ї; 

отримують 5023 сім’ї; 

сума призначеної допомоги складає 27597,8 тис. грн. 

- тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів: 

призначено 101 особі; 

отримує 149 осіб; 

сума призначеної допомоги складає 298,7 тис. грн. 

- державну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: 

призначено 85 особам; 

отримують 579 осіб; 

сума призначеної допомоги складає 6770,8 тис. грн. 

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006                 
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№ 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 2014 році в районі функціонували 

1 дитячий будинок сімейного типу, у якому виховувались 6 дітей, та 10 

прийомних сімей, у яких виховувались 17 дітей. 

 Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування з початку 2014 року, призначено у розмірі           

955,4 тис. грн.; 

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

інвалідам: 

 призначено 36 особам; 

 отримує 94 особи; 

 сума призначеної допомоги складає 771,9 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: 

 призначено 38 особам; 

 отримує 45 осіб; 

 сума призначеної допомоги складає 260,3 тис. грн. 

- компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги: 

призначено 107 особам; 

користується 213 осіб; 

сума призначеної допомоги складає 189,5 тис. грн. 

- компенсацію як непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 

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

Користується 38 осіб; 

сума призначеної допомоги складає 5,5 тис. грн. 
 

Протягом 2014 року сектором державних соціальних інспекторів було 

перевірено:  

 1098 особових справ отримувачів житлових субсидій; 

 64 особові справи отримувачів державної соціальної допомоги; 

 97 особових справ отримувачів державної допомоги сім’ям з дітьми; 

  160 особових справ цільового використання допомоги при народженні 

дитини; 

 9 отримувачів інші (компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги та здійснюють догляд за престарілими та інвалідами 1 – ї групи, 

догляд за психічно хворими, ДСД ПП). 

Проведено 460 обстежень матеріально-побутових умов проживання 

сімей. 

 Зроблені запити до ДПС, Реєстраційної служби районного управління 

юстиції та ГУМВС в Харківській області стосовно майнового стану заявників 

для перевірки правильності поданої ними інформації. В 31 випадку виявлена 
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неповна – невірна інформація про доходи заявників. 

У 2014 році було повернуто до бюджету надміру нарахованих коштів у 

сумі 45,086 тис.грн. 

 

Соціальна компенсація та персоніфікація  

Станом на 01.01.2015 в Богодухівському районі мешкає 10913 пільговиків, 

з них – 1493 ветерани війни. Із загальної кількості ветеранів війни: 76 чоловік – 

інваліди війни; 241 – учасники бойових дій; 1011 – учасники війни, а також 

165 осіб, на яких поширюється чинність Закону України  «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Ветеранів праці – 2078 чоловік, 

дітей війни – 3681 чоловік, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи – 463 чоловіки, інвалідів від загального захворювання та дітей-

інвалідів – 1471 чоловік, багатодітні сім’ї – 271, пільговиків інших категорій – 

1456 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 01.01.2015 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: 

- КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат, в якому проживає 110 

підопічних: 

- КУ Дитячий-будинок-інтернат для дітей з психічними вадами, в якому 

знаходиться на забезпеченні 119 дітей; 

- Богодухівський геріатричний пансіонат, де проживає 27 чоловік. 

У територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) районної державної адміністрації на обліку перебуває           

2953 чоловіка. За 2014 рік обслуговано 2582 чоловіка, а саме:  

- відділенням соціальної допомоги вдома – 964 чол.; 

- відділенням надання адресної натуральної допомоги – 642 чол.; 

- відділенням соціально-побутової адаптації – 976 чол. 

 

Соціальна підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці 

Станом на 01.01.2015 в Богодухівському районі мешкає 1493 ветеранів 

війни, 2078 ветеранів праці, 1471 інвалід. 

В державі здійснено ряд заходів щодо посилення соціального захисту 

ветеранів війни та праці, передусім поліпшено рівень їх пенсійного 
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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. 

За 2014 рік було проведено безкоштовне зубопротезування 

60 громадянам на суму 29,1тис.грн. 

Завдяки продукції, що випускається протезно-ортопедичним 

підприємством ветерани війни мають змогу вільно пересуватись, вести 

нормальний спосіб життя. Протягом 2014 року видано 129 направлень на 

протезно-ортопедичні вироби, 103 на технічні засоби реабілітації, 

(в.т.ч. крісел-колісних – 30 шт). 

Одним з основних напрямків соціальної підтримки ветеранів війни є 

робота по їх оздоровленню та лікуванню. Забезпечено санаторно-курортним 

лікуванням 17 осіб з числа ветеранів Великої Вітчизняної війни та                     

12 інвалідів від загального захворювання та з дитинства. 

Згідно з Порядком виплати деяким категоріям інвалідів грошової 

компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості санаторно-

курортного лікування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 07.02.2007 №150, управління здійснює нарахування компенсації замість 

санаторно-курортної путівки інвалідам загального захворювання, якщо вони не 

оздоровлювались протягом попередніх 3 років. За 2014 рік 3 інвалідам 

загального захворювання та з дитинства нарахована та виплачена компенсація в 

розмірі 0,720 тис. грн. 

Згідно з Порядком виплати грошової компенсації вартості санаторно-

курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 №785, 3 інвалідам війни призначено 

та виплачено компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку на 

суму 4,050 тис. грн. 

Спільно з виконкомами сільських та селищних рад постійно 

проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання 

ветеранів війни та праці. За звітний період проведено обстеження 7 чол. 

Потребуючим ветеранам надається всебічна допомога. 

2014 року 551 ветерану війни нараховані та виплачені кошти для 

придбання твердого палива та скрапленого газу на загальну суму 376,123 

тис.грн. 

ТОВ «Авто-ОВІ», ФОП Дубонос Н.В. та КП Богодухівжитло проводиться 

перевезення пільгового контингенту в межах району. На перевезення 

використано 259,784 тис.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 
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Міністерства праці та соціальної політики України від 02.07.2004 №147 на 

обліку в управлінні соціального захисту населення станом на 01.01.2015 

знаходиться 463 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. 

В Богодухівському районі проживає 106 дітей, які потерпіли внаслідок 

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

пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 1 дитина-сирота та 10 дітей-

напівсиріт. 

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2014 році використано 

595,2 тис. грн. 

Заборгованість станом на 01.01.2015 складає 44,4 тис. грн., а саме: 

- по компенсаційним виплатам на продукти харчування учасникам 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (нарахування за грудень 2014 року) -              

41,9 тис. грн.; 

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

Чорнобильської катастрофи – 2,5 тис. грн. (нарахування за грудень               

2014 року). 

На 2014 рік з обласного бюджету на реалізацію програми «Пільги на 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» на забезпечення ліками за пільговими рецептами лікарів виділено 

24,3 тис. грн. та на пільгове зубне протезування – 9,1 тис. грн. У 2014 році 

використано на пільгове зубопротезування – 9,1 тис.грн., на придбання ліків 

надано 216 рецептів на суму 24,3 тис.грн. 

У 2014 році 17 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС забезпечено путівками 

на санаторно-курортне лікування та оздоровлено 5 дітей, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

У грудні 2014 року за кошти місцевого бюджету було надано житло 2 

учасникам ліквідації на ЧАЕС 1 категорії. На обліку для покращення житлових 

умов у районі ще перебуває 2 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.  

Постійно ведеться робота щодо удосконалення обласного та районного 

банків даних автоматизованого обліку постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та вносяться відповідні зміни до карток обліку постраждалих осіб. 

 

Правильність призначення і виплати пенсії та організації соціальних 

послуг 

Спеціалістами відділу контролю за правильністю призначення і виплати 

пенсій та організації соціальних послуг була проведена перевірка правильності 

призначення, виплати і перерахунку пенсій в управлінні Пенсійного фонду 

України в Богодухівському районі. 

 1. Перевірено пенсійних справ нового призначення – 491. Виявлено 11 

порушень.  

 2. Правильність проведених перерахунків пенсій –  341 пенсійна справа 
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та особові рахунки.  Виявлено 4 порушення. 

 3. Правильність виплачених допомог на поховання -  556 пенсійних справ 

та особових рахунків. Порушень не виявлено. 

  

Проведено моніторинг звернення громадян щодо опіки та піклування над 

повнолітніми недієздатними особами та особами дієздатність яких обмежена. 

 Відбулося засідання «круглого столу» з фахівцями районного центру 

соціальної служби у справах сім’ї, дітей та молоді, представниками органів 

внутрішніх справ та служби у справах дітей на тему: «Змінимо життя - життя 

без насильства», «Шлях до гендерної рівності». 

 Проведено спільні наради та бесіди у навчальних закладах району на 

теми: «Стать дається від природи, гендер - поняття, що конструюється 

суспільством», «Зруйнуємо байдужість суспільства до будь-яких проявів 

насильства» та проведення відеолекторіїв «Ти не продаєшся», «Станція 

призначення - життя». 

 Здійснено моніторинг великих та середніх установ та організацій району 

з метою визначення частки жінок, що працюють на керівних посадах. 

 У 2014 році розглядалися заяви та виконувалися заходи щодо насильства 

в сім’ї, здійснено спільні виїзди до сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

Розповсюджені листівки та буклети по району. 

 Разом з фахівцями з РЦСССДМ проведено лекції у Спеціальному 

навчально-виховному комплексі та у навчальних закладах міста «Права 

людини», «Мої права та обов’язки», «Міра відповідальності», «Гендерні 

стереотипи від минулого до сьогодення». 

 Розглянуті звернення  громадян щодо насильства в сім'ї. Проведена бесіда 

з батьками фахівцями  РЦСССДМ. 

 Розглянуто звернення особи з місць позбавлення волі. Проведено 

консультування та вжиті заходи щодо відновлення документів та надання 

медичного обслуговування. 

 

 Проведено лекції в загальноосвітніх закладах району на тему: «Первинна 

ідентифікація дітей-жертв торгівлі людьми», «Торгівля людьми - це не міф, це 

реальність». 

 Організовано роботу щодо соціального захисту населення, в тому числі 

одиноких непрацездатних громадян, бездомних осіб  в осінньо-зимовий період 

2014-2015 років. 

Проводиться моніторинг щодо кількості осіб, які виїжджають з території 

Автономної Республіки Крим  та м. Севастополь. 

 

Стан роботи із зверненнями громадян 

Протягом поточного року управлінням соціального захисту населення 

Богодухівської райдержадміністрації проводилась відповідна робота, 

спрямована на безумовне виконання Закону України «Про звернення 

громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 «Про 
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першочергові заходи щодо забезпечення реалізації конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», 

розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій та наказів 

начальника департаменту соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації з даного питання. Вживаються заходи щодо здійснення 

докорінної перебудови, удосконалення форм і методів роботи із зверненнями 

громадян. 

Для розв’язання життєвих проблем, попередження та усунення причин, 

що породжують звернення, вживалися заходи щодо забезпечення інвалідів, 

людей похилого віку, одиноких громадян, малозабезпечених громадян 

субсидією, соціальними допомогами, пільговим автомобілем. 

Протягом поточного року кількість письмових звернень громадян до 

управління збільшилась порівняно з минулим роком на 32 звернення, або на 

66,7%. Так, протягом 2014 року до управління надійшло 70 письмових звернень 

(2013 рік – 42 звернення). 

Серед основних питань, що порушують громадяни, є надання 

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 2014 року надійшло 4 колективних звернення громадян та 

2 повторних звернення громадян. У повторних зверненнях громадяни 

порушують питання забезпечення твердим паливом та скрапленим газом та 

надання роз’яснень щодо призначення допомоги інвалідам з дитинства. 

Кількість письмових звернень громадян, які проживають у сільській 

місцевості складає 34 чол., а жителів міста – 36. 

За звітний період до управління надійшло з вищестоящих організацій 

51 письмове звернення. 

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 2014 року було опубліковано 27 статтей. 

Протягом поточного року начальником управління проведені виїзні 

прийоми громадян у с. Ульянівка, с. Червона Нива, с. Павлівка, с. Івано-

Шийчино, с. Шарівка, с. Крисине, с. Сазоно Баланівка, с. Заброди, с. Сінне. 

Громадяни зверталися з питань питання надання компенсації на тверде паливо 

та скраплений газ багатодітній сім’ї, отримання засобів реабілітації, отримання 

санаторно-курортної путівки та з питання соціального захисту осіб, які 

переселилися з Луганської та Донецької областей, а саме: отримання довідок, 

оформлення допомог на дітей, забезпечення медикаментами та житлом. 

У січні поточного року відбулася «пряма лінія» з начальником 

управління на тему «Субсидія-тому, хто потребує». Звернулися 2 особи щодо 

оформлення субсидії на загальну площу житла. 

З 01 по 30 квітня поточного року проходила «гаряча лінії» з завідувачем 
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сектора з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Лещенко В.В. з 

питання «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській атомній електростанції». Роз’яснення надані двом особам щодо 

надання пільг дітям, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

У жовтні поточного року відбулася «пряма лінія» з начальником 

управління на тему «Субсидія-тому, хто потребує». Звернулися 5 осіб щодо 

оформлення субсидії на житлово-комунальні послуги. 

В управлінні соціального захисту населення працює телефон  «гарячої 

лінії» щодо інформування населення про спрощений порядок надання 

житлових субсидій. Протягом поточного року з даного питання було надано 

роз’яснення 1183 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 

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 88 осіб. 

З метою безумовного додержання вимог Закону України «Про звернення 

громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування», а також усунення 

недоліків у роботі із зверненнями громадян в управлінні щоквартально 

здійснюється аналіз стану роботи по розгляду звернень громадян, вивчаються 

причини їх виникнення. 

Аналіз засвідчує, що велика кількість звернень громадян передусім 

відображає глибоку зацікавленість громадян району у вирішенні питань 

соціального забезпечення та соціального захисту, тому робота із зверненнями 

громадян в управлінні направлена на виконання вимог чинного законодавства, 

реалізації конституційних прав і свобод кожного громадянина. 

На засіданні колегії районної державної адміністрації 23 липня 2014 року 

підведені підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до 

райдержадміністрації та виконкомів місцевих рад району у І півріччі 2014 року. 

За результатами колегій були прийняті відповідні рішення та розпорядження 

голови райдержадміністрації від 27.07.2014 №221. 

 

Начальник управління соціального захисту  

населення районної державної адміністрації         Н.В.Жижирій 

   

 
Назаренко 3 33 23 
 


