
ПРОТОКОЛ  № 2 
засідання колегії головного управління праці та соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
        від 25 січня 2013 року 
        м. Суми 

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

Відсутні: Дворник С.І. (хвороба), Підлісний В.І. (службова необхідність 
перебування за основним місцем роботи), Машкіна Л.Є. (відпустка). 
 

Запрошені: начальник служби у справах дітей Сумської обласної державної 
адміністрації Білоус В.Я., директор Сумського обласного центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді Шевченко Т.Ю., начальник управління праці та 
соціального захисту населення Буринської районної державної адміністрації 
Фінцева І.І., начальник управління праці та соціального захисту населення 
Краснопільської районної державної адміністрації Котов В.Д., начальник 
управління праці та соціального захисту населення Путивльської районної 
державної адміністрації Куртова С.В., начальник управління праці та соціального 
захисту населення Недригайлівської районної державної адміністрації Бордун В.І., 
начальник управління праці та соціального захисту населення Сумської районної 
державної адміністрації Нефедов В.М., начальник управління праці та соціального 
захисту населення Глухівської міської ради Громак Л.А., т.в.о. начальника 
управління праці та соціального захисту населення Конотопської міської ради 
Розанова О.М., начальник управління праці та соціального захисту населення 
Охтирської міської ради Сідельник К.О., начальник управління праці та 
соціального захисту населення Роменської міської ради Панченко Я.М., начальник 
управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради Масік 
Т.О., директор Білопільського дитячого будинку-інтернату Турчин В.І., директор 
Конотопського дитячого будинку-інтернату Доля А.В., начальник відділу пільг та 
соціального обслуговування населення управління з питань соціальних виплат та 
соціального обслуговування населення головного управління праці та соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації Марченко Т.І., 
головний державний соціальний інспектор відділу соціальних виплат та субсидій 
управління з питань соціальних виплат та соціального обслуговування населення 
головного управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної 
державної адміністрації Шрамко Т.П. Всього 16 осіб. 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про Подання прокуратури Сумської області "Про усунення порушень 
вимог законів України "Про охорону дитинства", "Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми", Сімейного та Цивільного кодексів України щодо захисту соціальних, 
майнових та житлових прав дітей". 

2. Про видачу автомобілів інвалідам безоплатно та на пільгових умовах. 
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1. СЛУХАЛИ: Інформацію Пономаренка Г.М. – заступника начальника 
головного управління-начальника управління обліково-планової 
роботи та фінансування установ сфери соціального захисту 
головного управління праці та соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації; Мусіяки Л.П. – 
начальника відділу соціальних виплат та субсидій          
управління з питань соціальних виплат та соціального 
обслуговування населення головного управління праці та 
соціального захисту населення Сумської обласної державної 
адміністрації про Подання прокуратури Сумської області "Про 
усунення порушень вимог законів України "Про охорону 
дитинства", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", 
Сімейного та Цивільного кодексів України щодо захисту 
соціальних, майнових та житлових прав дітей" – тексти 
інформацій додаються до протоколу. 

ВИСТУПИЛИ:  
Фінцева І.І. – начальник управління праці та соціального захисту населення 

Буринської районної державної адміністрації. 
 

Пояснила, що кількість спільних перевірок головного державного 
соціального інспектора управління з працівниками служби у справах дітей 
райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді здебільшого залежить від наявності автотранспорту та пального. 
Запевнила, що їх кількість у 2013 році значно зросте. 

 

Котов В.Д. – начальник управління праці та соціального захисту населення 
Краснопільської районної державної адміністрації. 

 

Повідомив, що станом на 01.01.2013 в управлінні знаходяться на обліку 
573 отримувачі одноразової допомоги при народженні дитини, з яких 313 –
призначено допомогу у 2012 році. У минулому році головним державним 
соціальним інспектором проведено 134 перевірки цільового використання коштів, 
у тому числі разом із спеціалістами районного центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді (4), службою у справах дітей райдержадміністрації (1), 
представниками сільських, селищних рад (128).  

У січні 2013 року головним державним соціальним інспектором управління 
спільно із спеціалістами районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді проведено 10 перевірок цільового використання коштів при народженні 
дитини. З метою забезпечення контролю за цільовим використанням допомоги при 
народженні дитині направлені до районного центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, центральної районної лікарні, сільських, селищних рад списки 
отримувачів соціальної допомоги при народженні дитини в розрізі кожної громади 
для детального вивчення умов проживання новонароджених, їх матеріального 
забезпечення, наявності в родині не працевлаштованих членів сім'ї працездатного 
віку та використання за призначенням даної соціальної допомоги. Отримана 
інформація дозволить визначити отримувачів допомоги (кризові сім'ї), які будуть 
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потребувати першочергового контролю за використанням допомоги при 
народженні дитини і забезпечити контроль за цільовим використанням бюджетних 
коштів. 

 

Куртова С.В. – начальник управління праці та соціального захисту 
населення Путивльської районної державної адміністрації. 

 

Повідомила, що протягом 2012 року призначено 5648 різних видів допомог, 
у тому числі сім'ям з дітьми – 2289, із них 268 – при народженні дитини; 
субсидій –  2933; допомог малозабезпеченим сім'ям – 426. Головним державним 
соціальним інспектором управління за цей період перевірено 4021 справу, що 
становить 71% від загальної кількості призначених справ. Здійснено 
7245 перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан одержувачів 
допомоги. Виявлено 47 випадків неповної або недостовірної інформації про 
доходи та майновий стан одержувачів допомоги на суму 21,4 тис. гривень.  

Протягом 2012 року головним державним соціальним інспектором 
обстежено 590 сімей за місцем проживання щодо підтвердження їх права на 
призначення допомоги; 155 вибіркових перевірок цільового використання коштів, 
передбачених на виплату допомоги при народженні дитини, із них спільних – 
10 перевірок. Прийнято рішення, у подальшому, проводити спільні перевірки 
сімей, які є неблагонадійними. 

 

Науменко Г.М. – заступник начальника головного управління праці та 
соціального захисту населення Недригайлівської районної державної 
адміністрації. 

 

Повідомила, що протягом 2012 року головним державним соціальним 
інспектором управління здійснено 51 спільну перевірку (з представниками органів 
опіки і піклування), 4 – зі службою у справах дітей та 13 – з відділом молоді та 
спорту райдержадміністрації щодо цільового використання коштів з виплати 
допомоги при народженні дитини. На лютий 2013 року управлінням складений 
план спільних перевірок неблагонадійних сімей, які проживають на території 
Тернівської селищної ради. 

 

Панченко Я.М. – начальник управління праці та соціального захисту 
населення Роменської міської ради. 

 

Повідомив, що з метою перевірки цільового використання одноразової 
допомоги при народженні дитини, забезпечення належних умов утримання та 
виховання дітей, на яких виплачуються відповідні кошти, у 2012 році, здійснено 
303 обстеження сімей (у 2011 році – 214). У зв'язку з нецільовим використанням 
коштів 6 сім'ям припинено виплату допомоги при народженні дитини (у 
2011 році – 4 сім'ям). При здісненні контролю за призначенням соціальних 
допомог і субсидій, з метою підтвердження права сімей на їх призначення, 
протягом 2012 року державними соціальними інспекторами управління проведено 
1415 обстежень та складено відповідні акти. За рішенням міської комісії з питань 
призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та субсидій 
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на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено – 
1529 сім'ям, відмовлено 36 сім'ям у призначенні житлових субсидій. Налагоджена 
співпраця з фахівцями із соціальної роботи Роменського міського центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей виконавчого 
комітету міської ради щодо здійснення спільних перевірок сімей - отримувачів 
відповідних допомог. 

 

Білоус В.Я. – начальник служби у справах дітей Сумської обласної 
державної адміністрації. 

 

Погодився з доцільністю проведення спільних перевірок державних 
соціальних інспекторів управлінь праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, міських рад та спеціалістів місцевих служб у справах дітей. 
Запевнив, що такі перевірки проводитимуться у поточному році.  

 

Шевченко Т.Ю. – директор Сумського обласного центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді. 

 

Повідомила, що у 2012 році чисельність місцевих центрів соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді збільшена на 336 штатних одиниць, а саме соціальних 
працівників, що закріплені за сільськими, селищними радами. На 2013 рік 
залишилося 306 соціальних працівників, які готові до спільної співпраці та 
налаштовані на позитивний результат у роботі.  

 

Турчин директор Білопільського дитячого будинку-інтернату. 
 

Надав чіткі пояснення щодо виявлених недоліків та порушень, зазначених у 
Поданні прокуратури Сумської області за підсумками перевірки будинку - 
інтернату.  

 

Боярко А.А. – начальник головного управління праці та соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації. 

 

Зосередив увагу присутніх на усуненні недоліків та порушень, вказаних у 
Поданні прокуратури Сумської області.  

Звернув увагу керівників управлінь праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, міських рад на дотриманні вимог чинного законодавства 
щодо проведення спільних перевірок з працівниками місцевих служб у справах 
дітей і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням до 
перевірок представників органів опіки і піклування. При плануванні таких 
перевірок у першу чергу проводити обстеження неблагонадійних сімей, 
здійснювати їх супровід, намагатися дійти до кожної дитини, яка неналежним 
чином утримується в такій сім'ї, вчасно вносити неблагонадійні сім'ї до 
відповідної Бази даних. За результатами спільних перевірок складати акти 
обстежень умов проживання сімей, націлювати батьків витрачати кошті виключно 
на утримання дітей, у разі необхідності, припиняти нецільове використання 
бюджетних коштів. Націлив на збільшенні кількості спільних перевірок у 
поточному році. 
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ВИРІШИЛИ: 
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 Марченко Т.І. – начальника відділу пільг та 
соціального обслуговування населення управління з питань 
соціальних виплат та соціального обслуговування населення 
головного управління праці та соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації про видачу 
автомобілів інвалідам безоплатно та на пільгових умовах. 

 
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 


