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Відділу організаційно-кадрової
роботи апарату
райдержадміністрації
Інформація про результати роботи
управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації за 2016 рік.
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації спрямовує свої зусилля на реалізацію державної
політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати, охорони та умов
праці, безпечної життєдіяльності, зайнятості населення, надання державної
допомоги та соціальної підтримки малозабезпеченим верствам, матеріальнопобутового та соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та
праці, самотніх непрацездатних громадян, тощо.
Згідно плану роботи на 2016 рік в управлінні проводилась відповідна
робота.
З метою дотримання суб’єктами господарювання, установами та
організаціями мінімальних державних гарантій з оплати праці, легалізації її
виплати, розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 квітня 2016
року № 215 створено робочу групу з вивчення питань легалізації найманої
праці у суб’єктів підприємницької діяльності. Цією робочою групою в
звітному періоді вивчено стан справ у 126 фізичних осіб підприємців, після
чого 43 працівники прийнято на роботу, 5 осіб оформили свою
підприємницьку діяльність на себе, як фізичну особу підприємця.
На постійному контролі знаходилось питання щодо дотримання
трудового законодавства, законодавства у сфері оплати праці, розміру
середньомісячної заробітної плати штатного працівника, здійснювався
щоденний моніторинг з питань виплати заробітної плати, погашення
заборгованості з неї на підприємствах та організаціях району.
За оперативними даними станом на 1 січня 2017 року заборгованості із
виплати заробітної плати в районі не виявлено.
Працівниками управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації щотижнево проводиться моніторинг щодо виплати
боргу працівникам підприємств.

В січні-грудні 2016 року спеціалістами управління спільно з головним
державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про
працю управління Держпраці у Вінницькій області проведено вивчення стану
справ на 28 підприємствах району з контролю за додержанням законодавства
у сфері оплати праці та соціально-трудових відносин.
В ході перевірок виявлено ряд порушень законодавства про працю,
складено спільні акти та направлено до Бершадського суду.
Також, спеціалістами відділу з питань праці та соціально-трудових
відносин управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації у звітному періоді надано консультацій з питань
застосування законодавства про працю 202 особам та зареєстровано 49
колективних договорів.
Щомісячно проводиться моніторинг підприємств району, в тому числі і
тих які підлягають статистичному спостереженню з праці щодо дотримання
мінімальної заробітної плати, норм чинного законодавства про оплату праці
та рівня середньомісячної заробітної плати.
За оперативними даними середній розмір номінальної заробітної плати
штатного працівника в районі за листопад місяць 2016 року становив 3523,1
грн., що на 22% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року
(2884,3грн.) але лише 80% у співвідношенні до обласного показника (4405,0
грн.) та майже 2,5 рази перевищує законодавчо встановлений рівень
мінімальної заробітної плати. В тому числі в сільському господарстві її
розмір складав 3350,8 грн., що на 24,6% більше в порівнянні з відповідним
періодом минулого року (2688,4 грн.).
З метою систематизації пільг окремим категоріям громадян в
управлінні створено та підтримується в актуальному стані Єдиний
державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).
Станом на 01 січня 2017 року на обліку в ЄДАРП перебуває 21183
пільговика. Із них: 145 інваліда війни (із них – 8 з числа учасників АТО), 609
учасників бойових дій (із них 397 – з числа учасників АТО), 1190 учасників
війни, 400 членів сімей загиблих та померлих ветеранів війни. На надання
пільг на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та
скрапленого газу за 2016 рік профінансовано з державного бюджету 8
мільйонів 999,3 тис. грн.
За 2016 рік нараховано грошової компенсації для отримання пільгового
вугілля 1960 особам на загальну суму 2 мільйони 528,5 тис. грн. та
придбання скрапленого газу 1048 пільговикам на загальну суму 145,7 тис.
грн.
Відділом державних соціальних інспекторів з 29343
одержувачі
житлових субсидій та державних соціальних допомог малозабезпеченим
сім'ям, було обстежено 1141 сімей, відмовлено в призначенні 21 сім’ї.
Здійснено 467 перевірок правильності нарахувань одержувачам допомог та
житлових субсидій. Складено 63 акти по перевірках організацій, установ,
підприємств. При перевірці справ порушень не виявлено.
З метою виконання контрольних документів щодо забезпечення

соціальних гарантій малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, інвалідів,
одиноких непрацездатних громадян, ветеранів війни та праці, спеціалістами
управління здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення соціального
захисту населення, протягом звітного періоду щомісячно проводились
засідання комісії з призначення субсидій та соціальних допомог (за 12
місяців 2016 року проведено 48 засіданнь комісії).
Державними програмами передбачено спрямування коштів на
матеріальну підтримку сімей з дітьми та малозабезпечених сімей, інвалідів з
дитинства та дітей-інвалідів тощо
За 12 місяців 2016 року із державного бюджету на соціальні виплати
використано коштів:
- на державну допомогу сім'ям з дітьми на суму 38320,8 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям 19053,7 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям – інвалідам – 12402,1 тис. грн.;
- на виплату тимчасової державної допомоги дітям 549,4 тис. грн.;
- на виплату житлової субсидії для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого палива та на оплату житлово-комунальних
послуг – 56124,3 тис. грн.
Державні допомоги виплачено за грудень 2016 року, заборгованості по
виплаті допомог немає.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22
лютого 2006 р. N 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторнокурортними путівками деяких категорій громадян» в 2016 році забезпечено
за рахунок коштів державного бюджету безоплатними путівками до
санаторно - курортних закладів 12 інвалідів війни, 22 учасника бойових дій,
одного учасника війни та 30 інвалідів загального захворювання.
Постійно проводиться робота щодо діяльності Вінницького
центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів «Промінь» та Вінницького
міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів «Поділля».
Інформація щодо Центрів періодично висвітлюється на веб – сайті
райдержадміністрації. При зверненні та поданні необхідних документів
видаються направлення до центру «Промінь» для проходження курсу
реабілітації спрямованого на розвиток та корегування порушень розвитку
дитини інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам,
розвиток здібностей, створення передумов для інтеграцій у суспільство. В
2016 році до Вінницького центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів
«Промінь» видано 3 направлення, до Вінницького міжрегіонального центру
професійної реабілітації інвалідів «Поділля» видано одне направлення.
Відповідно до постанови КМУ № 221 від 31 березня 2015 року
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації
постраждалих учасників антитерористичної операції» спеціалістами
управління праці та соціального захисту населення в 2016 році видано 1

направлення військовослужбовцю для отримання послуг з психологічної
реабілітації на базі Менського санаторію «Остреч», одне направлення в ТОВ
«Укрреабілітація», 11 направлень в санаторій «Орізонт» смт.Сергіївка
Одеська обл., 1 направлення санаторій «Новомосковський» та 6 направлень
ТОВ «Міжрегіональний міжреабілітаційний центр» смт Сергіївка.
Для надання послуг по забезпеченню інвалідів протезноортопедичними виробами в район регулярно приїжджає бригада Вінницького
протезно-ортопедичного підприємства. Згідно ПКМУ № 321 «Про
затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення,
переліку таких засобів» в 2016 році видано 203
направлення для
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
В ході проведення обстежень матеріально-побутових умов проживання
інвалідів та ветеранів війни в 2016 році 8 інвалідів направлено до будинку
інтернату.
На даний час згідно постанови КМУ від 23 травня 2007року №757
«Про затвердження положення про індивідуальну програму реабілітації
інваліда» спеціалістами управління прийнято та введено до Централізованого
банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) 400 індивідуальних програм
реабілітації інвалідів.
Станом на 01.01.2017 року працівниками територіального центру,
спільно з органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я
та ветеранськими організаціями, виявлено і обстежено 1677 осіб, які
потребують різних видів соціальних послуг. 1356 чол. з них обслужені
(процент охоплення 80,9%), що на 251 особу, або на 18,5% більше проти
2015 року. З них 1095 чол. потребує обслуговування вдома. Обслужено 867
чол. (процент охоплення 79,2%).
36 осіб потребують обслуговування в стаціонарному відділені.
Обслужено 29 осіб (процент охоплення 80,6%).
546 осіб потребують обслуговування відділенням грошової та
натуральної адресної допомоги. Обслужено 460 осіб (процент охоплення
84,2%).
Станом на 01.01.2017 року з обслуговування територіальним центром
знято 120 осіб, в тому числі 80 у зв’язку зі смертю.
Потреб у відкриті в 2016 року нових відділень не було.
На протязі року відбулася оптимізація чисельності працівників
територіального центру – скорочено 3 посади соціального робітника і 1
посада санітарки прибиральниці.
Нові соціальні послуги та інноваційні моделі соціальної роботи у 2016
році не запроваджувалися.
Виключно платні соціальні послуги терцентром в 2016 році не
надавались. Із встановленням диференційованої плати – 12% від
середньомісячного доходу соціальні послуги надавались 50 жителям району.
У 2016 році до управління надійшло 684 письмових звернень громадян,
що на 274 звернення більше ніж за 2015 рік. Найбільше звернень надійшло з

питань оформлення субсидій – 419, що складає 61% до загальної кількості
звернень. На особистому прийомі звернулось 78 громадян.
Управлінням праці та соціального захисту населення забезпечено
своєчасне виконання усіх контрольних документів і звернень громадян.
Протягом звітного періоду
УПСЗН проводилася інформаційнороз'яснювальна робота через засоби масової інформації в районній газеті
„ Бершадський край":
01.04.2016 року №13 (10523) «До відома пільговиків»;
15.04.2016 року №15(10527) «Безплатні протези,
корсети,бандажі,устілки і т.д.»,
15.04.2016 року №15(10527) «За порушення
законодавства про працю»;
03.06.2016 року №22(10534) «До уваги внутрішньо
переміщених громадян»;
03.06.2016 року №22(10534) «Зміни до порядку надання
субсидій»;
17.06.2016 року №24 (10536) «До уваги внутрішньо
переміщених громадян»;
12.08.2016 року №32(10544) « Де ви фахівці? »;
09.09.2016 року № 36(10548) «Субсидія- не допомога, а
можливість заощаджувати свій сімейний бюджет»;
09.09.2016 року №36(10548) «УПСЗН оголошує
конкурс»;
23.09.2016року №38(10550) «Яку старість обрати?»;
21.10.2016 року № 42(10554) «Зміни до порядку надання
субсидій»;
04.11.2016 року №44 (10556) «Скористайтесь своїм
правом на субсидію»;
09.12.2016 року № 49(10561) «Компенсація
постраждалим».
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