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РІШЕННЯ № 375
від “ 25” травня 2017 р.

м. Моршин

Про роботу управління праці та
соціального захисту населення
в 2016 році щодо соціального
захисту інвалідів
Заслухавши звіт начальника управління праці та соціального захисту
населення Марії Сидор про роботу управління в 2016 році щодо соціального
захисту інвалідів в м.Моршині, керуючись ст. 26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт начальника управління праці та соціального захисту
населення Марії Сидор про роботу управління в 2016 році щодо соціального
захисту інвалідів в м.Моршині.

Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Моршнської міської ради
від 25.05.2017р. № 375

ЗВІТ
про роботу управління праці та соціального захисту населення
Моршинської міської ради з питань соціального захисту
інвалідів за 2016 рік

Управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради
(надалі - Управління) є виконавчим органом Моршинської міської ради, яке
забезпечує впровадження норм загальнодержавної соціальної політики,
соціальний захист населення міста та соціальне забезпечення соціальновразливих верств населення.
Для здійснення видатків в управлінні в 2016 р. відкрито 42 рахунки в Головному
управлінні державної казначейської служби у Львівській області. У 2016 році
проведено платежів на загальну суму 15 109400 грн. соціально-незахищеним
верствам населення м. Моршина.
Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка
здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних, інвалідів,
пенсіонерів, малозабезпечених, оскільки здебільшого представники саме цього
прошарку населення потребують підтримки.
Пріоритетними напрямками діяльності управління є: надання матеріальної та
фінансової підтримки інвалідам, ветеранам війни та праці, самотнім громадянам,
малозабезпеченим родинам з дітьми, дітям-сиротам, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи та іншим незахищеним верствам міста, здійснення
контролю за своєчасною виплатою підприємствами та установами різних форм
власності та господарювання заробітної плати, у тому числі дотримання вимог
законодавства у сфері соціально – трудових відносин та оплати праці.
Система соціальних виплат спрямована на покращення матеріального
забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та
зниження ступеня розшарування суспільства за рівнем доходів. Законодавством
України передбачається соціальний захист через надання соціальних допомог,
пільг та субсидій.
Штатна чисельність працівників складає 14,5 одиниць. Відповідно до рішення
міської ради № 14 від _19.11.2015 року штатну чисельність управління було
збільшено на одну одиницю. Необхідність виникла у зв’язку зі значним
зростанням кількості звернень громадян міста для призначення субсидій, а також
додаткового навантаження по роботі з питань внутрішньопереміщених осіб та
учасників антитерористичної операції.
Управління має в своїй структурі три відділи і один сектор, які виконують свою
роботу відповідно до покладених функцій,а саме:
Відділ обліку та звітності у складі 2 спеціалістів забезпечує та контролює
витрачання коштів в межах затверджених кошторисів витрат на утримання

апарату управління, субвенцій на виплату всіх видів допомог, пільг та субсидій,
фінансової підтримки громадської організації інвалідів м.Моршина.
Згідно бюджетного кодексу України для фінансування витрат відкрито у
Відділі державної казначейської служби
рахунки по кожному коду
функціональної класифікації.
Управління праці та соціального захисту населення являється головним
розпорядником коштів громадської організації інвалідів м.Моршина на загальну
суму витрат за звітний період – 7,0 тис. грн.
Відділ грошових виплат і компенсацій забезпечує прийом громадян щодо
призначення та виплати всіх видів державних соціальних допомог, пільг та
субсидій, де фактично зайнято 4 спеціаліста.
За період з 01січня по 31 грудня 2016 р. до відділу грошових виплат і
компенсацій звернулося 3373 громадяни міста.
Всього у відділі перебуває на обліку та отримує різні види державних
соціальних допомог 274 особи та 1141 домогосподарство, яке отримує субсидію
з 1931, які є в місті.
За 2016 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
було нараховано та виплачено 4374800 грн. різних державних соціальних
допомог.
В умовах зростання цін та тарифів актуальним питання є нарахування
субсидій на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги.
За звітний період управлінням нараховано 10367525,00 грн. субсидій, що в
3-рази більше порівняно з аналогічним періодом у 2015 р.
Зростання розміру субсидії пов’язано зі збільшення тарифів на
газопостачання, опалення, електропостачання та зі збільшення кількості
одержувачів у 2016 році у 6 разів більше порівняно з показником 2014 року
( 2014 -152осіб,2015 р. – 895осіб, 2016 р. – 1141осіб).
Згідно даних Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, які
мають право на пільги станом на 01.01.2017 р. на обліку перебуває 1177
пільговиків.
За звітний період зареєстровано в реєстрі пільговиків 249 інвалідів загального
захворювання, з них: 7 інвалідів війни, 7 інвалідів по зору та 35 інвалідв з
дитинства.
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції проведено навчання 1 учасника АТО для отримання
водійських прав категорій B та D на загальну суму 3,7 тис. грн.
Спеціалістами відділу ведеться база внутрішньо переміщених осіб з тимчасово
окупованої території України та проведення антитерористичної операції і районів
Криму.
На обліку перебуває 55 внутрішньо переміщених осіб з них 7 дітей. За 2016
рік виплачено адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на загальну
суму 460,2 тис. грн.
Ведеться база учасників АТО. У 2016 виплачено кошти в сумі 180,0
тис.грн.,за рахунок коштів:
-Обласного бюджету 24,0 тис.грн.;
-Міського бюджету -156,0 тис.грн..

Спеціалісти відділу забезпечують вирішення питань соціального захисту
громадян міста, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній
електростанції.
У місті проживає 29 осіб, які мають статус потерпілого внаслідок аварії на
ЧАЕС, 12 з яких щомісячно нараховується та виплачується компенсація на
продукти харчування, на що у 2016 році передбачено 37,1 тис. грн.
Видано 3 путівки на санаторно-курортне лікування.
У 2016 році відзначалася 30 річниця з дня Чорнобильської катастрофи, з нагоди
якої у місті було проведено ряд заходів, надано матеріальну допомогу
постраждалим громадянам в сумі 14,5 тис.грн.
Спеціаліст відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці
забезпечує: видачу безкоштовних путівок на санаторно-курортне лікування
інвалідів, ветеранів війни та праці, направлень на виготовлення протезноортопедичних засобів реабілітації, встановлення статусу інваліда війни,
оформлення
транспортних
справ
інвалідів
по
забезпеченню
спецавтотранспортом, формування особових справ для направлення громадян до
будинків-інтернатів, діяльність міської комісії у справах альтернативної
(невійськової служби);
Відділ автоматизованої
обробки інформації та контролю за
призначенням соціальних виплат у складі 2 спеціалістів забезпечує перевірку
дотримання пенсійного законодавства та виконує відповідні функції з питань
надання разової грошової допомоги та усіх видів соціальних допомог
громадянам міста.
Впродовж 2016 р. до управління надійшло 6 письмових звернень, які розглянуті
та вирішені в межах компетенції управління.
За звітний період профінансовано матеріальної допомоги з міського бюджету
на загальну суму 164,2 тис. грн., що на 35,6 тис. грн. більше від попереднього
року.
Спеціалістами здійсненнюється нагляд за додержанням вимог законодавства
під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду
України; проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота;
Сектор з питань соціально - трудових відносин у складі 1 спеціаліста
забезпечує роботу у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та
зайнятості населення; здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх
перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання
копій; здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її
виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а
також фізичних осіб - підприємців; забезпечує соціальний захист працівників,
зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; розробляє (бере
участь у розробленні) територіальної програми зайнятості населення, бере участь
у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.
Державний соціальний інспектор управління забезпечує контроль за
правильністю надання державної соціальної допомоги та використання коштів
Державного бюджету України.
За звітний період 2016 році було проведено 223 обстежень матеріальнопобутових умов проживання сімей, здійснено 2 перевірки достовірності

інформації про доходи, подано 4575 запитів до установ і організацій, проведено
171 перевірку особових справ соціальних допомог.
Головний спеціаліст з питань сімейної політики забезпечує роботу:
- поліпшення становища сімей;
- попередження насильства в сім’ї;
- оздоровлення та відпочинку дітей;
- забезпечення прав і можливостей жінок та чоловіків;
- протидії торгівлі людьми;
- підготовка та подача документів на багатодітних матерів, які претендують на
присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».
У м. Моршині 41 багатодітна сім’я, в які виховуються128 дітей, з них 38- повні
сім’ї, 3 сім’ї, діти виховуються матір’ю. У 2016 році видано 6 посвідчень батьків
багатодітної сім’ї та 16 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї; продовжено
станом на 17.05.2017 року в м. Моршині 41 багатодітна сім’я, в якій виховується
10 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 15 посвідчень дитини з багатодітної
сім’ї.
Рішенням міської ради затверджено міську програму з оздоровлення дітей та
відпочинку дітей на 2016 - 2018 роки; рішенням виконавчого комітету від
20.05.2016 № 64 затверджено заходи з організації і проведення оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2016 року. З різних фондів: за кошти міського,
державного бюджетів, благодійних організацій, батьківських коштів –
оздоровленням та відпочинком охоплено всього 327 дітей (віком від 7 до 17
років), з них 206 дітей пільгових категорій. Це становить 59% від загальної
кількості дітей.
У 2016 року послугами оздоровлення та відпочинку охоплено 205 пільгових
категорій, а саме: -за кошти з міського бюджету оздоровлено: 120 дітей в
пришкільному таборі “Пошук”; 2 дітей в ДЗ “ДСС сан. Джерело” м. Трускавця
(1- дитина з багатодітної сім'ї, 1 дитина-інвалід), 5 дітей в ОСТ «Лісотехнік» с.
Рибаківки (4 дітей учасників АТО, 1 дитина з багатодітної сім’ї); -згідно
розподілу ДСЗН ЛОДА за кошти обласного бюджету надано 16 дитячих
пільгових путівок: в ОСТ “Лісотехнік”(с.Рибаківка) - 3 (1 дитина з багатодітної
сім'ї, 2 дітей учасників АТО), в ДС “Зелений гай” (м. Дрогобича ) - 7 дітей
пільгових категорій (6 дітей з багатодітної сім'ї, 1 дитина учасника АТО), в ДЗСТ
“Світанок”- 3 дітей (1дитина зареєстрована, як внутрішньо переміщена особа, 1
дитина, яка перебуває на диспансерному обліку, 1 дитина з малозабезпеченої
сім'ї); в ОЛК “Ровесник” (с. Комарів) - 2 дітей з багатодітної сім'ї; в ТВ
«Соколята» м. Хиріва -1 дитина диспансерного обліку; згідно розподілу ДСЗН
ЛОДА за кошти державного бюджетів надано 5 дитячих пільгових путівок: в ДП
“УДЦ “Молода гвардія” (м. Одеса) – 2 (1 дитина зареєстрована, як внутрішньо
переміщена особа, 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї); в ДП «МДЦ « Артек» -3 (2
дітей загиблого учасника АТО, 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї); 57 дітей
оздоровлювалися на базі Моршинської міської лікарні;
Станом на 1 січня 2017 року на обліку для забезпечення путівками на
санаторно-курортне лікування перебуває 102 особи, з них: 2 інваліди війни; 14
учасників бойових дій, з них: 8 часників бойових дій АТО, 18 учасників війни,2
члени сім’ї загиблого ветерана війни, 65 інвалідів загального захворювання.

Впродовж 2016 року 20 осіб зараховано на облік для забезпечення путівками на
санаторно-курортне лікування.
Для забезпечення інвалідів та ветеранів війни, згідно розподілу Департаменту
соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації в
управління надійшло в 2016 році 24 путівки на санаторно-курортне лікування.
З метою забезпечення реалізації права ветеранів війни на безкоштовне санаторнокурортне лікування Управління щорічно проводить, за рахунок коштів місцевого
бюджету, закупівлю путівок на санаторно-курортне лікування. Так, в 2016 році
придбано 3 путівки, а саме: 1- для інваліда війни, 2- для учасника бойових дій, з
них 1 учаснику бойових дій АТО.
Путівками відповідно до «Порядку забезпечення санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22.02.2006 року
№ 187, були забезпечені громадяни, які
перебували на обліку з урахуванням пільг, передбачених для конкретної категорії
осіб.Всьго забезпечено путівками 27 осіб,з них за рахунок коштів міського
бюджету було придбано 3 путівки, державного 24 путівки ,а саме :
- інваліди війни-2 путівки ;
-учасники бойових дій АТО-3путівки;
-вдови ветеранів війни-1 путівка;
-інваліди з/з-16 путівок;
-інваліди з дитинства-2 путівки;
- І категорія ЧАЕС-3 путівки;
Путівки, видані відповідно до медичних рекомендацій. З 2009 року відповідно
до «Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість
санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного
лікування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого
2007 року № 150, здійснюються виплати грошової компенсації за невикористану
путівку інвалідам загального захворювання, які перебувають на обліку для
одержання санаторно-курортного лікування і впродовж 3 років не отримали
путівок. Згідно поданих в 2016 році заяв виплачено грошові компенсації: 4
інвалідам загального захворювання на суму 1000,00 гривень.
Впродовж 2016 року на обліку в управлінні перебувало 9 інвалідів війни.
Ветеранам війни видаються листи - талони, які надають право на придбання
проїзних квитків для проїзду по території України та держав СНД зі знижкою їх
вартості, передбаченою Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантій
їх соціального захисту”, «Про жертви нацистських переслідувань». Для проїзду
по Україні з 50 % знижкою 1 ветерану війни видано лист-талон.
Забезпечення інвалідів засобами пересування, реабілітації та протезноортопедичними виробами здійснюється згідно з вимогами чинного
законодавства, зокрема «Порядку забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321.
У 2016 року спеціалістами управління праці та соціального захисту населення
видано направлення для замовлення безкоштовного виготовлення протезноортопедичних виробів - 13 громадянам, серед яких: 8 інвалідів загального
захворювання, 2 інвалідів з дитинства, 2 дітей-інвалідів та 1 особі похилого віку.
До Центрального банку даних з проблем інвалідності в 2016 році внесено
основні дані та доповнення щодо 13 інвалідів.

Проведено інвентаризацію особових справ інвалідів, які перебувають на
обліку для забезпечення протезно-ортопедичними виробами та технічними
засобами реабілітації. За результатами перевірки встановлено, що станом на
31.12.2016 на обліку числиться 1 особова справа інваліда, який потребує
забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичним
виробами. Протягом 2016 року 12 інвалідів отримали протезно-ортопедичні
вироби та технічні засоби реабілітації відповідно до виданих направлень .
Постійно здійснюється повідомлення родичів померлих інвалідів, які були
безкоштовно забезпечені технічними засобами реабілітації про необхідність їх
повернення.
В управлінні праці та соціального захисту населення впроваджено формування
Центрального банку даних з проблем інвалідності щодо потреби інвалідів у
професійній, трудовій та соціально-побутовій реабілітації на підставі виданих
інвалідам індивідуальних програм реабілітації інвалідів відповідно до нозологій
захворювань.
Спеціалістами управління надаються консультації про умови забезпечення
спецавтотранспортом. При зверненні інвалідів, готується пакет документів для
проходження обласної транспортної медико – соціальної експертної комісії для
зарахування на облік для забезпечення спецавтотранспортом.
В 2016 році 9 інвалідам виплачено грошову компенсацію на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів на суму 2925,99 грн..
Інвалідам надаються детальні консультації щодо порядку оформлення документів
для отримання направлень на навчання та проходження курсів професійної
реабілітації інвалідів.
Здійснюється щомісячний обмін з міським центром зайнятості інформацією щодо
інвалідів, які бажають навчатись, працевлаштуватись та пройти курси
професійної реабілітації.
В разі виникнення, у одиноких людей похилого віку та інвалідів, потреби в
поселенні в будинок-інтернат, проводяться обстеження матеріально-побутових
умов проживання за результатами яких управлінням видаються направлення для
влаштування на поселення до будинків-інтернатів. Так, в 2016 році звернень не
було.
Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам» за 2016 рік виплачено соціальну допомогу 49
інвалідам на суму 899,1 тис. грн., та згідно Постанови Кабінету Міністрів
України «Про надання 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, на догляд за ним» виплачено грошову допомогу 9 особам в
сумі 127,9 тис. грн..
Впродовж 2016 року з державного бюджету виплачено щорічну разову
грошову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань до дня
Перемоги (в т.ч інвалідам), в загальній сумі 111,4 тис. грн. Згідно Постанови
Кабінету Мінстрів «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної
допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» виплачено
допомогу в сумі 16,8 тис. грн..

Для виконання заходів, передбачених Комплексною програмою соціальної
підтримки та реабілітації інвалідів на 2015-2018 роки, яка затверджена рішенням
міської ради від 26.02.2015р. №1064 у 2016 році використано коштів на суму
126,6 тис. грн., а саме:
- надання адресної грошової допомоги для оплати за житлово-комунальні
послуги(згідно затвердженого порядку надання адресної грошової допомоги на
відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги окремим категоріям
громадян, які мають право на пільги( учасникам бойових дій Української
Повстанської Армії, вдовам політв’язнів, інвалідам по зору І та ІІ групи,
одиноким інвалідам, сім’ям в яких проживає 2 і більше інвалідів, реабілітованим
за ст.3 та потерпілим від політичних репресій) та абонентську плату за
користування квартирним телефоном учасника бойових дій Української
Повстанської Армії) – 119,1 тис. грн.;
- надання коштів для виплати компенсацій фізичним особам, які надають
соціальні послуги – 21,3 тис. грн..
Управлінням проводяться одноразові виплати громадянам, яким виповнюється 90
років в розмірі 200 грн., за рахунок коштів міського бюджету. Впродовж 2016
року надано одноразову допомогу двом 90-літнім жителям м. Моршина на суму
400,00грн.
Налагоджена співпраця з громадськими організаціями інвалідів у вирішенні
питань соціального захисту дітей-інвалідів та інвалідів міста. Для фінансової
підтримки громадських організацій інвалідів у 2016 році використано кошти в
сумі 13,8 тис. грн., а саме:
Моршинському міському товариству інвалідів 10,1 тис. грн., в т.ч.:
проведення Спартакіади – 1,5 тис. грн.;
транспортні послуги – 1,5 тис. грн.;
передплата газети -4,0 тис.грн.
грошова допомога до Великодніх свят- 1,0 тис. грн.;
грошова допомога до Дня інваліда -2,1 тис. грн.
Моршинській громадській організації дітей-інвалідів «Надія» 3,7 тис. грн., в т.ч.:
- грошова допомога до Великодніх Свят -2,0 тис. грн.;
- грошова допомога до Дня інваліда -1,7 тис. грн..
Крім того для виконання заходів Комплексної програми виділено кошти для
надання грошової допомоги пільговим категоріям громадян:
- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 2,8
тис.грн.;
-до Великодніх Свят Моршинському міському територіальному центру -7,9
тис.грн.;
-з нагоди відзначення 30-річниці Чорнобильської катастрофи -14,6 тис.грн.;
-до Дня людей похилого віку та Дня ветерана -7,2 тис.грн.;
-до Дня створення УПА – 0,9 тис.грн.;
-до Дня «Білої тростини» - 0,7 тис.грн.;
-до Дня захисника України – 7,0 тис.грн.;
-до Нового року та Різдвяних свят Моршинському міському територіальному
центру соціального обслуговування -6,9 тис.грн.;
-до Дня інваліда Моршинському міському територіальному центру -10,0 тис.грн.;
-до Дня міліції України –0,8 тис.грн.

Для забезпечення максимальної зручності для відвідувачів створено
Приймальну громадян. Прийом відвідувачів проводиться щоденно, а також
проводиться попередній запис на прийом по телефону.
При зверненні інвалідів надається необхідна допомога у підготовці
документів, надаються роз’яснення членам сімей, які звертаються від імені
інвалідів.
В управлінні працює телефон «гарячої лінії»,зателефонувавши на яку можна
отримати роз’яснення
інформаційно - довідкового характеру з питань
соціального захисту населення.
Секретар ради
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