
ПРОТОКОЛ  № 17 
засідання колегії головного управління праці та соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
        від 07 серпня 2012 року 
         м. Суми 

Присутні на засіданні: 
Боярко А.А., Глущенко Р.Г., Заяц О.А., Лукаш В.О., Любич Н.В., Машкіна Л.Є., 
Мусіяка Л.П., Підлісний В.І., Пікіна В.Д., Смирнов І.Ф., Хорхордіна А.М. 
 

Відсутні: Дворник С.І., Пономаренко Г.М. (відпустка). 
 

Запрошені: керівники місцевих управлінь праці та соціального захисту населення, 
територіальних центрів соціального обслуговування, інтернатних закладів, центрів 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Сумського центру реінтеграції бездомних 
осіб, структурних підрозділів головного управління праці та соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації. Всього 85 осіб (списки 
додаються.) 
 
У роботі колегії взяли участь заступник голови Сумської обласної державної 
адміністрації Т.Д.Іщенко, оператор Сумського центру протезно-ортопедичного 
цеху Кальченко О.Г., відповідальний секретар обласної ради Організації ветеранів 
України Білоус Л.С. 
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки роботи органів праці та соціального захисту населення, 
установ і закладів по виконанню завдань програми соціально-економічного 
розвитку області у соціальній сфері за I півріччя 2012 року. 

2. Про переведення ХХХХ, підопічної Кролевецького будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів, на державне утримання. 

3. Про влаштування до Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів 
війни і праці ХХХХ. 

4. Про влаштування до Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів 
війни і праці ХХХХ. 

5. Про влаштування до Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів 
війни і праці ХХХХ. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформації Заяц О.А.- першого заступника начальника головного 
управління праці та соціального захисту населення Сумської 
обласної державної адміністрації, Пікіної В.Д. – заступника 
начальника головного управління – начальника управління з 
питань соціальних виплат та соціального обслуговування 
населення головного управління праці та соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації про 
підсумки роботи органів праці та соціального захисту населення, 
установ і закладів по виконанню завдань програми соціально-
економічного розвитку області у соціальній сфері за I півріччя 
2012 року - текст інформації додається до протоколу. 



ВИСТУПИЛИ:  
 

Сущенко О.М. – директор Комунальної установи Сумської обласної ради 
"Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів". 

 
Зазначила, що Сумським обласним центром соціальної реабілітації дітей-

інвалідів проводяться заходи по забезпеченню комплексної реабілітації дітей-
інвалідів. Протягом I півріччя 2012 року Центром надано послуг 332 дітям-
інвалідам та 51 дитині групи ризику, за відповідний період 2011 року – 275 дітям-
інвалідам. Розповіла, що одним із напрямів роботи Центру по забезпеченню 
консультативно-діагностичної допомоги дітям-інвалідам, батькам, працівникам 
реабілітаційних закладів в районах області є робота мультидисциплінарної виїзної 
бригади. Станом на 10 липня 2012 року здійснено 14 виїздів до реабілітаційних 
центрів і місцевих управлінь праці та соціального захисту населення. 
Мультидисциплінарною бригадою оглянута 281 дитина-інвалід, із них вперше – 
118 дітей-інвалідів. На реабілітацію до Центру визначено 230 дітей-інвалідів. 
Зазначила, що огляд дітей-інвалідів, вивчення документів проводиться комплексно 
за участю представників лікарсько-консультативної комісії медичного закладу, 
спеціалістів місцевих управлінь праці та соціального захисту населення і 
реабілітаційних центрів. 

Звернула увагу начальника управління праці та соціального захисту 
населення Великописарівської районної державної адміністрації Фурсової Л.Ю. на 
неналежну підготовку до зустрічі мультидисциплінарної бригади Центру. 

З метою забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо напрямів 
реабілітації дітей-інвалідів на базі Сумського обласного центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів, спеціалістам місцевих центрів вручено інформаційний 
диск,  батькам (опікунам) дітей-інвалідів – календарики і буклети з координатами 
Центру. 25 липня 2012 року проведено День відкритих дверей. У засобах масової 
інформації надруковано 21 стаття, проведено 11 виступів по радіо та телебаченню. 

Протягом звітного періоду введено додатково нові методики: казкотерапія, 
пісочна терапія та корекція гостроти зору за методикою Коваленка. 

За відповідний період Центром залучено більше 210 тис. гривень 
благодійних коштів за які придбано новий мікроавтобус, побутову техніку, 
облаштовано прилеглу територію, проведено ремонтні роботи приміщень. 

 
Рожок М.П. – заступник директора Білопільського районного 

територіального центру соціального обслуговування. 
 
Зазначила, що територіальний центр у своїй роботі використовує інноваційні 

моделі. При Білопільському районному територіальному центрі соціального 
обслуговування з 2 квітня 2012 року започатковано діяльність 
мультидисциплінарних бригад. До складу бригад входять завідувач відділення або 
його заступник, соціальний працівник, соціальний робітник, перукар, соціальні 
робітники з надання одноразових послуг, які перебувають на оплачуваних 
громадських роботах з виконання послуг (частковий ремонт житла підопічних, 
допомога по веденню домашнього господарства). Опрацьовані списки підопічних 



відділень соціальної допомоги вдома, які мають IV, V (в деяких випадках III) 
групи рухової активності, вивчені їх потреби в наданні комплексних соціальних 
послуг за місцем проживання. Виявлено 225 таких підопічних. Виїзд 
мультидисциплінарних бригад планується одночасно в декілька сільських рад.  
Станом на 06.08.2012 здійснено 24 виїзди бригад. Надано перукарських послуг 
42 особам, з обробітку присадибних ділянок – 3 особам, з ремонту приміщень – 
17 особам, з доставки ліків з аптек – 8 особам, надано транспортних послуг – 
1 особі, натуральної допомоги – 32 особам, з рубання дров – 6 особам, з доставки 
білизни в пральню – 12 особам та інше. Проводилася робота з підопічними щодо 
отримання вкладів колишнього СРСР та телетюнерів. Послугами скористалася 
81 особа.  

Крім того, інноваційною моделлю є впровадження з 01.02.2012 
територіальним центром соціально-педагогічної послуги "Університет третього 
віку" на базі відділень соціальної допомоги вдома. Заняття проводяться з трьох 
факультетів: овочівництво, культурно - мистецький, основ медицини та здорового 
способу життя. Заняття проводяться вчителями-волонтерами Білопільських 
загальноосвітніх шкіл № 1, 2, лікарями центральної районної лікарні, 
працівниками територіального центру, будинку дитячої та юнацької творчості за 
участю районної організації ветеранів України та хору "Ветеран". За 1 півріччя 
поточного року проведено 11 занять. 

 
Бордун В.І. – начальник управління праці та соціального захисту населення 

Недригайлівської районної державної адміністрації. 
 
Повідомив, що з метою усунення зазначених недоліків налагоджена робота 

робочої групи районної державної адміністрації з питань легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення. Призначений на посаду спеціаліст-
експерт з умов праці.  

 
Баша Т.Л. – заступник начальника управління праці та соціального захисту 

населення Кролевецької районної державної адміністрації. 
 
Пояснила, що в управлінні встановлений чіткий контроль за видачею 

санаторно-курортних путівок пільговій категорії осіб, унесені корективи до черги 
інвалідів на придбання путівок. 

 
Малікіна О.І. – директор Охтирського міського територіального центру 

соціального обслуговування. 
 
Інформувала присутніх про роботу мультидисциплінарної бригади. Бригада 

здійснює виїзди двічі на тиждень. Залучено 70 тис. гривень спонсорських коштів. 
Потребують допомоги 70 осіб, із них 50 – вже отримали допомогу (ремонт 
будівель, парканів, завезення вугілля, приготування гарячих обідів 
26 тяжкохворим). Успішно працює "Університет третього віку", планується 
створення групи "православних знань". 

 



Савченко Т.І. – директор Будищанського психоневрологічного будинку-
інтернату. 

Повідомила, що на початку року проаналізована робота структурних 
підрозділів інтернату за 2011 рік, визначені проблеми та окреслені основні 
напрямки роботи закладу на 2012 рік.  

Власними силами проведений поточний ремонт у більшості кімнат 
інтернату, медблоку, придбані комплекти постільної білизни, рушники, у 
достатній кількості пошиті пелюшки для першого корпусу, де розміщені 
тяжкохворі. Планується замінити медичне обладнання. Інтернат у повному обсязі 
забезпечений дезінфікуючими засобами, медикаментами та перев’язувальним 
матеріалом. Для забезпечення належного гігієнічного стану підопічних у кожному 
корпусі встановлені бойлери з гарячою водою, відремонтована баня, перукарня. 
Замінені каналізаційні труби, згони, відводи та інше в житлових корпусах та 
харчоблоці. Вдалося замінити вікна на металопластикові, замінена витяжка у 
варочному цеху, придбані шафи для збереження продуктів харчування. 

Для забезпечення повноцінного харчування в осінньо-зимовий період 
заготовлено 2200 кг огірків та кабачків, законсервовано 1440 кг компотів, засолено 
130 кг щавлю. Робота в цьому напрямку продовжується.  

Завдяки збільшенню поголів’я корів повністю забезпечено підопічних 
молоком. Планується виробити м’ясну продукцію та сало з власного господарства. 
Окрім позитивних зрушень в роботі закладу, окреслено ряд проблем щодо 
недостатнього фінансування ремотних робіт, протипожежних заходів, сплати 
енергоносіїв. Вкрай необхідно затвердити Обласну програму розвитку підсобних 
господарств інтернатних закладів соціальної сфери. 
 

Машкіна Л.Є. – начальник головного управління Пенсійного фонду 
України в Сумській області. 

 
У своєму виступі зазначила, що пенсія є похідною від зарплати працівника, 

тому актуальним на сьогодні є легалізація заробітної плати. З цією метою 
закликала більш активно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 
керівників підприємств, організовувати акції на кшталт "Створи собі робоче 
місце".  

 
Іщенко Т.Д. – заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. 
 
Відзначила належну роботу Будищанського психоневрологічного будинку-

інтернату. 
Зосередила увагу керівників територіальних центрів соціального 

обслуговування на ефективному використанні фінансових ресурсів та якості 
надання послуг. Намагатися надавати послуги більш широкому колу потребуючих, 
з відповідальністю відноситись до поставлених задач, працювати на кінцевий 
результат.  

Зосередила увагу керівників управлінь праці та соціального захисту 
населення районних державних адміністрацій, міських рад на засіданнях 
тимчасових  комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати 



(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат особливу 
увагу приділяти погашенню заборгованості  із заробітної плати на підприємствах 
комунальної форми власності. Домагатися стовідсоткової атестації робочих місць 
підприємствами зі шкідливими та важкими умовами праці. 

Відзначила чітку роботу з  видачі крісел колісних.  
 
Боярко А.А. – начальник головного управління праці та соціального захисту 

населення Сумської обласної державної адміністрації. 
 

Звернув увагу начальника управління праці та соціального захисту 
населення Недригайлівської районної державної адміністрації Бордуна В.І. на 
необхідність активізації роботи "мобільного соціального офісу", посиленні 
інформаційно-роз’яснювальної роботи очолюваного управління. 

Звернув увагу заступника начальника управління праці та соціального 
захисту населення Кролевецької районної державної адміністрації Баші Т.Л. та 
директора Кролевецького територіального центру соціального обслуговування 
Федоренко В.М. на негайному запровадженні мультидисциплінарного підходу в 
наданні соціальних послуг. 

Зосередив увагу присутніх на виконанні соціальних ініціатив Президента 
України. Намагатися дійти до кожного потребуючого за допомогою "мобільних 
соціальних офісів", виїзних мультидисциплінарних бригад. Необхідно 
дотримуватися графіків виїздів цих бригад, вчасно проводити інформаційно-
роз’яснювальну роботу з метою охоплення більшої кількості потребуючих. На часі  
видача крісел колісних. Видано 53 крісла колісні, отримано ще 73. Запевнив, всі 
вчасно будуть роздані інвалідам. Зажадав провести висвітлення у засобах масової 
інформації з цього питання. 

 

ВИРІШИЛИ: 
1. Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 

захисту населення Сумської обласної державної адміністрації видати відповідний 
наказ з урахуванням пропозицій, внесених у ході обговорення. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
2. СЛУХАЛИ: Інформацію Попової Р.І. – начальника відділу фінансування та 

координації діяльності стаціонарних установ управління 
обліково-планової роботи та фінансування установ сфери 
соціального захисту головного управління праці та соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 
про переведення ХХХХ, підопічної Кролевецького будинку-
інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, на державне 
утримання.  

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 

захисту населення Сумської обласної державної адміністрації видати наказ з цього 
питання згідно із запропонованим проектом. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 



 
3. СЛУХАЛИ: Інформацію Попової Р.І. – начальника відділу фінансування та 

координації діяльності стаціонарних установ управління 
обліково-планової роботи та фінансування установ сфери 
соціального захисту головного управління праці та соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 
про влаштування до Сумського геріатричного пансіонату для 
ветеранів війни і праці ХХХХ. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації видати наказ з цього 
питання згідно із запропонованим проектом. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію Попової Р.І. – начальника відділу фінансування та 
координації діяльності стаціонарних установ управління 
обліково-планової роботи та фінансування установ сфери 
соціального захисту головного управління праці та соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 
про влаштування до Сумського геріатричного пансіонату для 
ветеранів війни і праці ХХХХ. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації видати наказ з цього 
питання згідно із запропонованим проектом. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Попової Р.І. – начальника відділу фінансування та 
координації діяльності стаціонарних установ управління 
обліково-планової роботи та фінансування установ сфери 
соціального захисту головного управління праці та соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 
про влаштування до Сумського геріатричного пансіонату для 
ветеранів війни і праці ХХХХ. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації видати наказ з цього 
питання згідно із запропонованим проектом. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 
Голова колегії       А.А.Боярко 


