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Інформація про результати роботи
управління соціальної та молодіжної
політики райдержадміністрації за 2017 рік.
Протягом 2017 року, діяльність управління соціальної та молодіжної
політики спрямовувалась на забезпечення виконання заходів щодо реалізації
виконання державних програм щодо реформування системи надання
житлових субсидій, удосконалення системи надання пільг з оплати житловокомунальних послуг, адресність у наданні соціальної підтримки
малозабезпеченим сім’ям, здійснення соціальної підтримки переміщених
осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей та інших
соціально незахищених громадян Бершадського району, в межах компетенції
управління.
Згідно плану роботи на 2017 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 році вивчено стан справ у 269 фізичних осіб підприємців, після чого
49 працівників прийнято на роботу.
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.
Станом на 1 січня 2018 року заборгованость із виплати заробітної плати в
районі відсутня.
Працівниками управління соціальної та молодіжної політики
райдержадміністрації щотижнево проводиться моніторинг щодо виплати
боргу працівникам підприємств.

В січні-грудні 2017 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 14 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.
Відділом надано консультацій з питань застосування законодавства про
працю 238 особам та зареєстровано 84 колективних договорів.
Середній розмір номінальної заробітної плати штатного працівника в
районі за листопад місяць 2017 року становив 5458,9 грн., що на 55% більше
в порівнянні з відповідним періодом минулого року (3523,1грн.) та в 1,7 рази
перевищує законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати. В
тому числі в сільському господарстві її розмір складав 5714,9 грн., що на 71%
більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року (3350,8 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 2018 року на обліку в ЄДАРП перебуває 20683 пільговики. В тому
числі: 134 інваліда війни (із них – 10 з числа учасників АТО), 625 учасників
бойових дій (із них 419 – з числа учасників АТО), 950 учасників війни, 360
членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 239 громадян, потерпілих
від аварії на ЧАЕС, 431 багатодітна сім’я, в якій виховується 1400 дітей,
тощо. На надання пільг на житлово-комунальні послуги, придбання твердого
палива та скрапленого газу за 2017 рік профінансовано з державного
бюджету 6 мільйонів 406,7 тис. грн.
За поточний рік скористались пільгами на отримання твердого палива
1667 осіб на загальну суму 2 мільйони 428,8 тис. грн., нараховано грошової
компенсації для придбання скрапленого газу 863 пільговикам на загальну
суму 116,9 тис. грн.
Відділом державних соціальних інспекторів з
33190
одержувачів
житлових субсидій та державних соціальних допомог малозабезпеченим
сім'ям, було обстежено 1001 сім’ю, відмовлено в призначенні 37 сім’ї.
Здійснено 210 перевірок правильності нарахувань одержувачам допомог та
житлових субсидій. Складено 138 актів по перевірках організацій, установ,
підприємств. При перевірці справ виявлено 2 порушення
Протягом звітного періоду щомісячно проводились засідання комісії з
призначення субсидій та соціальних допомог (за 12 місяців 2017 року
проведено 46 засідань комісії).
За 12 місяців 2017 року із державного бюджету на соціальні виплати
використано коштів:
- на державну допомогу сім'ям з дітьми на суму 41257,3 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
19216,1 тис. грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям –
інвалідам – 14993,4 тис. грн.;
- на виплату тимчасової державної допомоги дітям 557,5 тис. грн.;
- на виплату житлової субсидії для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого палива та на оплату житлово-комунальних
послуг – 71699,5 тис. грн..
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006
р. N 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян» в 2017 році
забезпечено
за
рахунок
коштів
державного
бюджету безоплатними путівками до
санаторно - курортних закладів 16 інвалідів війни, 34 учасники бойових дій
та 26 інвалідів загального захворювання.
Для надання послуг по забезпеченню інвалідів протезно-ортопедичними
виробами в район регулярно приїжджає бригада Вінницького протезноортопедичного підприємства. Забезпечено технічними засобами реабілітації
120 осіб з обмеженими фізичними можливостями.
В ході проведення обстежень матеріально-побутових умов проживання
інвалідів та ветеранів війни в 2017 році 4 інваліда 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) 264 індивідуальних програм реабілітації
інвалідів.
Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, одиноким
непрацездатним громадянам Бершадського району, які за висновками
закладів МОЗ України не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги в домашніх та стаціонарних умовах здійснюється
територіальним центром соціального.
Станом на 01.01.2018 року в територіальному центрі Бершадського району
згідно штатного розпису нараховується 93,5 штатних посад – працює 94
особи.
До складу територіального центру входить три відділення.
- Відділенням соціальної допомоги вдома, в штаті якого нараховується 74
посади, в тому числі завідувач відділення, фахівець з соціальної допомоги
вдома, фахівець з соціальної роботи , соціальний працівник і 70 соціальних
робітників. За
звітний період надано послуги 861 одинокому
непрацездатному
громадянину та осібам з інвалідністю (в сільській
місцевості 764, в міській 97 ), їм надано 259 тис. соціальних послуг..
- Відділення стаціонарного догляду в своєму штаті нараховує 11
працівників. За 2017 року відділенням стаціонарного догляду Маньківської
АЗПСМ надано послуги 23 особам з числа ОНГ та осіб з інвалідністю. Всі
вони перебувають на повному державному утриманні, та отримують
необхідні соціально-побутові та соціально-медичні послуги

В ІУ кварталі 2017 року відкрито відділення денного перебування Університет третього віку, для надання соціально-педагогічної послуги,
реалізації принципу навчання людей старшого віку впродовж всього життя та
підтримки фізичних, психологічних та соціальних здібностей на 30 осіб. На
обслуговуванні перебуває 32 слухача.
Станом на 31.12.2017 року працівниками територіального центру, спільно
з органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я та
ветеранськими організаціями, виявлено і обстежено 1050 осіб, які
потребують різних видів соціальних послуг. 916 чол. з них надано послуги
(процент охоплення 87 %).З них 990 чол. потребує обслуговування вдома.
Обслужено 861 чол. 28 осіб потребують обслуговування в стаціонарному
відділені, обслужено 23 особи.
Платні соціальні послуги терцентром у 2017 році не надавались. Із
встановленням диференційованої плати – 12% від середньомісячного доходу
соціальні послуги надавались 66 жителям району.
На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
районної програми «Захистимо дитинство» на період 2016-2020 роки, яка
затверджена рішенням 41 сесії районної ради 6 скликання від 16.10.2015
року, в районі було прийнято ряд заходів щодо організації та проведення
оздоровчої кампанії у 2017 році.
В районному бюджеті передбачено кошти в сумі 597 тис.грн. для
оздоровлення дітей в стаціонарних дитячих оздоровчих закладах ( за ці
кошти з 03.07.2017 року направлено на оздоровлення 152 дитини пільгових
категорій в ДОЗ санаторного типу «Подільський Артек» Тульчинського
району).
249,5 тис. грн. використано для відпочинку дітей в пришкільних
таборах денного перебування. В 25 пришкільних таборах забезпечено
відпочинком 1229 дітей.
Крім того, за кошти державного і обласного бюджету та кошти батьків
направлено на оздоровлення в дитячі стаціонарні оздоровчі заклади ще 77
дітей.
Протягом .2017 року забезпечено оздоровленням та відпочинком 1458
дітей району.
З них дітей пільгових категорій – 956, а саме:
- 58 - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 16 - дітей-інвалідів;
- 381 - дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
- 85 - дітей учасників АТО;
- 92 - дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
- 3 - дітей внутрішньо переміщених осіб;
- 263 - талановитих та обдарованих дітей;
- 58
дітей працівників агропромислового комплексу та
соціальної сфери села.

В першу чергу забезпечується оздоровлення та відпочинок дітей
пільгових категорій, визначених Законом України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей»
У 2017 році до управління надійшло 244 письмових звернень громадян,
що на 440 звернень менше ніж за 2016 рік. Найбільше звернень надійшло з
питань оформлення субсидій – 108, що складає 44% до загальної кількості
звернень. На особистому прийомі звернулось 62 громадян.
Управлінням соціальної та молодіжної політики забезпечено своєчасне
виконання усіх контрольних документів і звернень громадян.
Протягом звітного періоду
УСМП проводилася інформаційнороз'яснювальна робота через засоби масової інформації в районній газеті
„ Бершадський край":
-03.02.2017 року №5 (10569) «Легалізація заробітної плати та зайнятості
населення»,
-07.04.2017р. №14(10578) «Про пільги на тверде паливо і газ скраплений »,
-21.04.2017р. №16(10580) «Відлуння Чорнобиля»,
-21.04.2017р. №16(10580) «Про виплату у 2017 році щорічної разової
грошової допомоги до 5 травня»,
-07.07.2017р. №27(10591) «Про монетизацію невикористаних сум субсидій»,
-21.07.2017р. №29 (10593) «Вийшли на пенсію? Пора за парту»,
-18.08.2017р. № 33 (10597) «До уваги одержувачів субсидії»,
-06.10.2017р.№ 40(10604) «Відновлено пільги сім’ям ветеранів війни»,
-20.10.2017р.№ 42(10606) «До уваги отримувачів житлової субсидії»,
-03.11.2017р.№ 44(10608) «Університет третього віку»,
-10.11.2017р.№ 45 (10609) «Зменшено нормативи споживання»,
-15.12.2017р.№ 50(10614) «Ціною власних життів і здоров’я»,
та постійно проводилась роз’яснювальна робота через офіційний веб-сайт
Бершадської РДА

Начальник управління соціальної
та молодіжної політики

Л.Гаврилишина

