
ПРОТОКОЛ  № 3 
засідання колегії головного управління праці та соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
        від 30 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), Машкіна Л.Є. (відпустка), Підлісний В.І. 
(службова необхідність перебування за основним місцем роботи). 
 

Запрошені: заступники голів районних державних адміністрацій, міських голів, 
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 114 осіб (списки 
додаються). 
 
У роботі колегії взяли участь заступник голови Сумської обласної державної 
адміністрації Т.Д.Іщенко, майстер Сумського протезно-ортопедичного цеху 
Сліпченко В.М., голова Сумської обласної організації Всеукраїнського 
громадського об'єднання інвалідів "Союз Чорнобиль Україна" Демченко Г.Х., 
голова обласної ради Організації ветеранів України Прохоренко І.К., голова 
Сумської обласної ради профспілок Єсепчук В.В., генеральний директор Сумської 
обласної організації роботодавців "Сумський регіон" Кононенко В.Я. 
 
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 2012 рік та завдання на 2013 рік. 

 

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, 
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 про підсумки роботи органів 
праці та соціального захисту населення, установ і закладів по 
виконанню завдань програми соціально-економічного розвитку 
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області у соціальній сфері за 2012 рік та завдання на 2013 рік - 
текст інформації додається до протоколу. 

ВИСТУПИЛИ:  
 

Сіденко І.О. – начальник управління праці та соціального захисту населення 
Білопільської районної державної адміністрації. 

 
Повідомив, що протягом 2012 року очолюване управління спрямовувало 

свою діяльність на  виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері 
соціального захисту населення. У Білопільському районі проживає більше 
52 тис. населення на території 24 сільських, 2 селищних та 2 міських рад. 
Нараховується 128 населених пунктів, що обумовлює специфіку роботи закладів 
соціальної сфери району. Обсяг видатків на реалізацію бюджетних програм 
соціального захисту на 2012 рік склав більше 52,6 млн. гривень, що на 
8 млн. гривень більше, ніж у 2011 році (+15,2%). Зокрема, призначено та 
виплачено державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам на суму 36,7 млн. гривень, що на 
6,1 млн. гривень більше, ніж на попередній рік. Таку допомогу щомісячно 
одержували 3,5 тис. сімей, мешканців району. Усі соціальні виплати проведено 
вчасно і в повному обсязі.  

З метою підвищення ефективності системи надання громадянам соціальної 
підтримки, в управлінні запроваджено роботу за принципом "єдиного вікна". 
Починаючи з травня 2012 року до управління звернулося для призначення різних 
видів соціальної допомоги понад 7 тис. осіб. Запровадження єдиної технології 
прийому громадян дало можливість уникнути черг, підвищити якість 
обслуговування, забезпечити максимальну зручність для відвідувачів. 

Значна робота проводилась по реалізації соціальних ініціатив Президента 
України. Започатковано роботу "мобільних соціальних офісів". У 2012 році ними 
здійснено виїзди до 23 найвіддаленіших населених пунктів Білопільського району, 
надано послуг 302 жителям 17 територіальних громад. 

Важливим напрямком державної соціальної політики у сфері соціального 
захисту населення є соціальна підтримка осіб шляхом надання житлових субсидій. 
Загальна сума нарахованих житлових субсидій склала 6,3 млн. гривень, що на 
1,3 млн. гривень більше, ніж у 2011 році. До Єдиного державного 
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги внесено відомості про 
17,4 тис. осіб пільгової категорії населення району. 22 підприємствами - 
надавачами послуг надано пільг на житлово-комунальні послуги ветеранам війни 
та іншим категоріям населення, які мають право на такі пільги на суму 
7,2 млн. гривень. 

Упродовж останніх років в районі існувала проблема із забезпечення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями технічними засобами реабілітації. У 
2012 році потреба склала 330 одиниць, із них 61 інвалідний візок. Видано 
166 засобів реабілітації (проти 49 у 2011 році), у тому числі 52 крісла колісні (у 
2011 році - 30).  

З метою посилення соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та 
інших категорій громадян, окрім державних програм проводилось фінансування з 
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районного бюджету районних програм. Протягом 2012 року виплачено на їх 
реалізацію з районного бюджету коштів на суму 187,9 тис. гривень, що на 43,2 тис. 
гривень більше, ніж у 2011 році. Завдяки організаційній роботі управління праці та 
соціального захисту населення Білопільської районної державної адміністрації 
проведеній з виконкомами сільських, селищних та міських рад у 2012 році надана 
матеріальна допомога інвалідам, які проживають на території 17 рад на суму 34,8 
тис. гривень (у 2011 році – 26,2 тис. гривень). На 2013 рік 28 радами затверджені 
місцеві Програми соціального захисту населення, якими передбачено 
фінансування таких заходів, зокрема, надання одноразової допомоги сім'ям, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, які виховують дітей-інвалідів; 
особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору; батькам, діти яких 
загинули при виконанні інтернаціонального обов'язку на території Республіки 
Афганістан та інші. Для реалізації цих Програм у місцевих бюджетах закладено 
більше 120 тис. гривень.  

Наряду з позитивним досвідом, Сіденко І.О. окреслив проблемні питання 
роботи управління. Ураховуючи, що із року в рік збільшується кількість 
державних та місцевих програм соціального захисту, збільшуються обсяги 
фінансування, зростає кількість функцій управління, штатна чисельність 
управління залишається незмінною. Це призводить до збільшення навантаження 
на кожного спеціаліста. Як наслідок, в очолюваному управлінні має місце значна 
плинність кадрів, що в свою чергу негативно впливає на ефективність в роботі. 
Інша проблема – обмежене фінансування на утримання управління. 

 
Стрижак С.П. – директор територіального центру соціального 

обслуговування Конотопської міської ради. 
 
Повідомив, що станом на 01.01.2013 в територіальному центрі соціального 

обслуговування знаходиться на обслуговуванні 2414 осіб. У минулому році надано 
4103 соціально - побутові послуги, із них платних – 2560 на загальну суму 
35,6 тис. гривень; надано 215 послуг "соціального таксі", якими скористались 
87 осіб. Упроваджено соціально-педагогічну послугу "Університет третього віку". 
З березня 2012 розпочав роботу історико-краєзнавчий факультет, який постійно 
відвідує 15 слухачів, у вересні відкрито факультет "Здоровий спосіб життя", який 
відвідує 28 осіб. З квітня запроваджено мультидисциплінарний підхід, що 
забезпечує надання комплексу соціальних послуг мультидисциплінарною 
командою, якою здійснено 31 виїзд, надано 226 соціальних послуг 51 особі.  

У 2012 році розглянуто 483 звернення про надання одноразової матеріальної 
допомоги. З міського бюджету 428 особам виділено допомоги на суму 
46,5 тис. гривень, за депутатськими запитами – 135 особам на суму 
62 тис. гривень. Територіальним центром соціального обслуговування  
проводилась робота щодо обліку бездомних осіб. У звітному році на обліку 
перебувало 24 особи без постійного місця проживання, із них 3 – повернулися з 
місць позбавлення волі. За юридичною адресою територіального центру 
зареєстровано 17 осіб, надано допомогу у відновлення документів 3 особам. 
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Осауленко Н.А. – директор Роменського центру соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів. 

 

Повідомила, що Роменський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
створений у 2002 році і відзначив 10-річчя з дня заснування. У 2012 році 108 дітей 
віком від 2-х до 18 років пройшли реабілітацію в Центрі, надано 
12188 реабілітаційних послуг. Послуги надаються відповідно до розробленої 
індивідуальної програми реабілітації, тривалість курсу становить 6 місяців, потім 
діти-інваліди перебувають під патронатом працівників Центру, беруть участь в 
культурно-масових заходах. Фінансування Центру здійснюється за рахунок 
місцевого бюджету, у минулому році витрати на утримання становили 
420,4 тис. гривень, що на 57,7 тис. гривень більше, ніж у 2011 році. Витрати на 
одну дитину в день – близько 70 гривень.  

З метою оптимізації та раціонального використання бюджетних коштів 
запроваджена програма з надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам 
Роменського району. Районною радою затверджено цільову програму "Соціальна 
підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало захищених 
верств населення на 2012-2015 роки", де окремим пунктом виписано фінансування 
Центру (субвенція з районного бюджету становила 97,4 тис. гривень). Послуги 
надаються 2 рази на тиждень, доставка дітей з віддалених сіл району здійснюється 
транспортом Центру, охоплено 16 із 31 сільської, селищної ради.  

У вересні центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів започатковує 
соціально - адаптаційну програму "Комп'ютер для всіх". Перший етап проекту – 
придбання комп'ютерів та принтеру для облаштування комп'ютерного класу, який 
успішно реалізований за підтримки Роменського заводу продтоварів. Другий 
етап – підключення до Всесвітньої мережі Інтернет та започаткування курсу з 
навчання комп'ютерній грамотності. Третій етап – відкриття інформаційно - 
консультативного клубу для батьків дітей-інвалідів. Реалізація проекту дасть 
змогу освоїти нові методи навчання та реабілітації, постійно вдосконалювати 
професійний рівень, використовувати спеціальні Інтернет ресурси для проведення 
занять у режимі он-лайн. Постійно проводяться культурно-масові заходи, 
фестивалі, концерти. 

У 2012 році проведено ремонт ігрової кімнати, за рахунок спонсорських 
коштів закуплено реабілітаційне обладнання, навчально-методична література, 
обладнання для впровадження методики Монтессорі-терапії. З метою надання 
родинам дітей-інвалідів адресної допомоги (одяг, харчі, засоби гігієни) 
залучаються благодійні організації і фонди. Багато років працюють з 
голландським фондом "Супутник", із Світовою Радою суспільної служби 
Світового конгресу Українців (Канада), релігійними громадами.  

Проблемним питанням залишається реабілітація молоді з обмеженими 
можливостями, тому вирішено створити при Центрі Клуб молодих інвалідів 
"Вітрильник" за ініціативи громадської організації молодих інвалідів. 

 

Демченко Г.Х. – директор Краснопільського психоневрологічного інтернату. 
 

Повідомив, що в закладі перебуває 97 осіб (потреба 100 осіб). У 2012 році 
інтернат профінансований на суму 3,04 млн. гривень, що на 198,7 тис. гривень 
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більше у порівнянні з 2011 роком. Кошти, виділені на обслуговування підопічних, 
використані в повному обсязі та за цільовим призначенням. Отримано 
гуманітарної допомоги на суму 40,4 тис. гривень.  

У 2012 році проведено капітальний ремонт житлового корпусу № 3, гарячого 
та холодного водопостачання, ремонт водогону, покрівлі корпусу № 2 та бані. 

 
Єсепчук В.В. – голова Сумської обласної ради профспілок. 
 
Повідомила, що найближчим часом заплановано підписання Генеральної 

Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-
економічної політики і трудових відносин в Україні. 

Ураховуючи, що вплив місцевих управлінь праці та соціального захисту 
населення на удосконалення колективно-договірного регулювання соціально-
трудових відносин став більш ефективним, що дало свої позитивні результати, 
подякувала керівникам управлінь за плідну співпрацю. 

Запевнила присутніх, що буде діяти громадський контроль за виконанням 
колективних договорів, з цією метою планується створити систему громадських 
інспекторів. 

 
Іщенко Т.Д. – заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. 
 
Звернула увагу присутніх, що задекларовані державою зобов'язання у 

частині фінансування 16 соціальних ініціатив Президента України виконані. На 
сьогодні проблема в іншому – ефективне використання коштів. Зажадала від 
керівників територіальних центрів соціального обслуговування, центрів соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів ефективно витрачати фінансові ресурси та якісно 
надавати послуги. При плануванні роботи "мобільних соціальних офісів" 
намагатися надавати послуги більш широкому колу потребуючих, з 
відповідальністю відноситись до поставлених задач, працювати на кінцевий 
результат. 

Звернула увагу заступників голів районних державних адміністрацій, 
міських рад щодо скорочення граничної чисельності місцевих управлінь праці та 
соціального захисту населення. Реорганізація триває, проте необхідно зважати на 
загруженість управлінь. Якщо їх функції збільшуються, то під виконання цих 
функцій необхідно збільшувати штатну чисельність працівників, а не скорочувати. 
При заповненні вакансій управлінь, підхід один – фаховість, компетентність 
претендента на посаду, використання кадрового резерву на ту чи іншу посаду. 

Стосовно роботи з громадськими організаціями, необхідно співпрацювати з 
різних питань, діяти в межах чинного законодавства, конструктивно вирішувати 
проблемні питання, витримувати послідовність в роботі. 

В цілому націлила керівників установ і закладів соціальної сфери 
проаналізувати роботу підпорядкованих установ за 2012 рік, окреслити пріоритети 
на 2013 рік, використати позитивний досвід, яким поділилися виступаючі, 
налаштуватися на позитивний кінцевий результат. 
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Боярко А.А. – начальник головного управління праці та соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації. 

 

Окреслив пріоритетні напрямки роботи соціальної сфери області на 2013 рік. 
Націлив керівників підпорядкованих установ і закладів на чітке виконання 

підготовленого наказу щодо підсумків роботи органів праці та соціального захисту 
населення, установ і закладів по виконанню завдань програми соціально-
економічного розвитку області у соціальній сфері за 2012 рік. 

 

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. 

 
 
Голова колегії       А.А.Боярко 


