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Заслухавши  інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
про виконання Програми соціального захисту населення Чугуївського району
на  2016  рік,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від  10.12.2015  року,
керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  про
виконання  Програми  соціального  захисту  населення  Чугуївського  району  на
2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 10.12.2015 року, узяти до
відома (додається).

2. Програму  соціального  захисту  населення  Чугуївського  району  на
2016  рік,  затверджену  рішенням  районної  ради  від  10.12.2015  року,  зняти
з контролю як таку, що виконана.

       Голова
районної ради                А. Бабієць



ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми соціального захисту населення
Чугуївського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради

від 10.12.2015 року

У 2015 році рішенням районної ради від 10.12.2015 року була затверджена
Програма соціального захисту населення Чугуївського району на 2016 рік (далі
– Програма).

Програма  охоплювала  всі  вікові  категорії  населення.  Особлива  увага
приділялася пенсіонерам, ветеранам, інвалідам та іншим особам, які самотужки
не могли вирішити питання щодо забезпечення належного доходу в сім’ях.

Головним критерієм допомог, які надавалися з різних джерел у межах цієї
Програми,  була  адресність.  Розміри  допомоги  залежали  від  реального
сукупного доходу сім’ї.

Здійснювалися відповідні заходи щодо охорони здоров’я та реабілітації
інвалідів.

У  вирішенні  проблем  соціального  захисту  населення  пріоритетним  є
реалізація  заходів  щодо  зайнятості  людей,  у  тому  числі  осіб  з  обмеженими
фізичними можливостями.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-
вересень  2016  року  становить  3619  грн,  що  на  15,9  %  більше,  ніж  за
відповідний період минулого року. Рівень законодавчо встановленої мінімальної
заробітної  плати  та  прожитковий  мінімум  для  працездатної  особи  вона
перевищує на  2169  грн,  або  150  %.  За  рівнем заробітної  плати  район посів
14 місце, за темпами росту – 31. Від середньообласного рівня заробітна плата
по району складає 83,4 %.

В  районі  існує  заборгованість  із  виплати  заробітної  плати  на
комунальному підприємстві  “Есхарівське  житлово-комунальне експлуатаційне
управління-2011” у сумі  643,9 тис.грн. 

Рівень  зареєстрованого  безробіття  на  01.01.2017  року  по  Чугуївському
району становить 0,80 %.  Кількість вакансій на підприємствах району складає
56 одиниць. Навантаження на 1 вільне робоче місце складає 7осіб.  Всього у
2016  році  до  центру  зайнятості  звернулось  1794  особи,  з  яких  1214  осіб
отримали статус безробітного.

До  активних  форм  зайнятості  залучено  1489  осіб  шляхом  організації
громадських робіт. На фінансування громадських робіт виконкомами сільських,
селищних рад виділено та фактично використано 298,8 тис.грн. З числа осіб, що
звернулися до центру зайнятості, працевлаштовано  з початку року 648 осіб.  У
2016 році за працевлаштування на нові робочі місця 26 роботодавцям виплачено
компенсацію єдиного внеску на суму 76,2 тис.грн. 

У Чугуївському районі проживає 628 ветеранів війни, 208 інвалідів війни,
4,9 тис. ветеранів праці, 384 особи, що постраждала від аварії на ЧАЕС, 3,9 тис.
дітей війни, 229 громадян пільгового контингенту за соціальною ознакою та 394



учасника бойових дій.
В  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення

райдержадміністрації  в  базу  даних до Єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб, які мають право на пільги, станом на 01.01.2017 внесено  12316
осіб пільгових категорій громадян.

Пільговим категоріям громадян надаються пільги на житлово-комунальні
послуги, тверде паливо і  скраплений газ.  За  звітний період за  надані  пільги
відшкодовано кошти в сумі 11601,98 тис.грн.

За  рахунок  місцевого  бюджету  було  надано  пільги  на  проїзд  окремим
категоріям  громадян  автомобільним,  залізничним,  водним  та  повітряним
транспортом  за загальну суму 31,04 тис.грн.

Протягом  звітного  періоду  за  отриманням  довідки  внутрішньо
переміщеної  особи  звернулося  909  осіб.  Станом  на  01.01.2017  на  обліку  в
Єдиній  інформаційній  базі  даних  внутрішньо  переміщених  осіб перебуває
6540 осіб.

На особливому контролі знаходиться питання надання соціальних послуг
демобілізованим  військовослужбовцям,  які  брали  часть  в  антитерористичній
операції. Протягом 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебували 4 особи,
які були демобілізовані з місць проведення антитерористичної операції. З них: 2
особи були працевлаштовані, 2 – одержали одноразову допомогу по безробіттю
для відкриття власної справи. За направленням управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації 8 учасників бойових дій
пройшли професійну адаптацію. 

У  2016  році  в  районі  було  створено  152  нових  робочих  місця,  з  них:
39 – юридичними особами, 103 – фізичними особами-підприємцями, 10 – по
договору трудового найму. 

У 2016 році різні види державних соціальних виплат отримали 5716 сімей
на суму 53,4 млн.грн.

У районі станом на 01.01.2017 року проживає 7 прийомних сімей та
створено 4 дитячих будинків сімейного типу. Соціальна допомогу на дітей-сиріт
та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та  грошове  забезпечення
батькам-вихователям і  прийомним  батькам  виплачено  на  загальну  суму
1,6 млн. грн. 

Виплата  соціальних  допомог  відбувається  своєчасно  у  повному  обсязі,
заборгованість відсутня. 

За  рахунок  коштів  районного  бюджету  надано  матеріальну  допомогу
243 мешканцям району на суму 48,6 тис.грн.

Грошову допомогу  на  поховання  з  районного  бюджету  виплачено    47
особам на суму 18,8 тис. грн.

Станом на 01.01.2017 року субсидію для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг  користується  9007  сімей,  на  придбання
скрапленого  газу,  твердого  та  рідкого  пічного  побутового  палива  –  475.
Протягом 2016 року нараховано субсидій на загальну суму 85,4 млн.грн.

За  рішенням  районної  конфліктної  комісії  субсидію  призначено  726
сім’ям.



Цільовий  показник  охоплення  субсидіями  населення,  який  було
встановлено на рівні 66,568% від загальної кількості домогосподарств, виконано
на 100,7%. 

У  2016  році  середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги
склав 1468,30 грн, на тверде паливо та скраплений газ — 1767,93 грн.

На оздоровлення окремих категорій громадян по району з державного та
обласного бюджетів було виділено 356,0 тис.грн. та оздоровлено 73 особи.

На  обліку  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення
райдержадміністрації  перебувають  123  особи  з  інвалідністю,  які  станом  на
01.01.2017  року  забезпечені  інвалідними  візками  через  органи  соціального
захисту  населення.  23  особи  з  інвалідністю,  які  у  2016  році  за  медичними
рекомендаціями мали потребу у забезпеченні кріслами колісними, отримали їх
протягом року.

До будинків-інтернатів у 2016 році оформлено 1 особу, яка мала потребу у
сторонній  допомозі  за  станом  здоров’я  та  3  осіб  направлено  до  відділення
постійного  перебування  Територіального  центру  соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг) районної  державної адміністрації.

Щомісячну компенсацію на продукти харчування у 2016 році виплачено
182  громадянам,  постраждалим  від  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  на  суму
667,53 тис.грн, щорічну допомогу на оздоровлення виплачено 223 зазначеним
особам на суму 21,83 тис.грн.

Компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування виплачено
74 особам з інвалідністю на суму 26,9 тис.грн.

Разову  грошову  допомогу  до  5  травня,  передбачену  Законами  України
“Про статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту” і  “Про жертви
нацистських  переслідувань”  виплачена  1477  особам  на  загальну  суму
1 млн 272 тис.грн.

Питання  соціального  захисту  населення  району  розглядалися  на
засіданнях  колегії  районної  державної  адміністрації,  координаційної  ради  з
питань соціальної політики.

Програма соціального захисту населення Чугуївського району за 2016 рік
в основному виконана, тому пропонуємо зняти її з контролю.

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
районної державної адміністрації     О.С. Лисянський
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