
ПРОТОКОЛ  № 6 
засідання колегії головного управління праці та соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
м. Суми         від 16 квітня 2013 року 

          
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. (відрядження). 
 

Запрошені: керівники місцевих управлінь праці та соціального захисту населення, 
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, заступник начальника Сумської дирекції УДППЗ 
"Укрпошта" Молодець В.М. Всього 83 особи (списки додаються). 
 

У роботі колегії взяла участь заступник голови Сумської обласної державної 
адміністрації Т.Д.Іщенко. 
 

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 1 квартал 2013 року. 

2. Про розгляд подань прокуратури Сумської області "Про усунення 
порушень Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо захисту 
прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку та "Про усунення порушень Закону 
України "Про охорону дитинства" щодо захисту прав дітей-інвалідів та дітей з 
вадами розвитку". 

3. Про переведення до спеціального будинку-інтернату підопічного 
Воронізького будинку-інтернату ХХХХ. 

4. Про влаштування до Кролевецького будинку-інтернату для громадян 
похилого віку та інвалідів 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, 
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 
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праці та соціального захисту населення, установ і закладів по 
виконанню завдань програми соціально-економічного розвитку 
області у соціальній сфері за 1 квартал 2013 року - текст 
інформації додається до протоколу. 

ВИСТУПИЛИ:  
Молодець В.М. – заступник начальника Сумської дирекції УДППЗ 

«Укрпошта». 
Виступила з проханням посприяти установам, підпорядкованим Сумській 

дирекції «Укрпошта» щодо збільшення виплат населенню різних видів допомог і 
пільг через підпорядковані установи. 
 

Іщенко Т.Д. – заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. 
 
Зосередила увагу керівників установ і закладів соціальної сфери області на 

чіткому виконані пріоритетних напрямків роботи галузі, визначених на 2013 рік. 
Контролювати виконання діючих програм зайнятості населення, у тому числі в 
частині створення нових робочих місць, особливо на комунальних підприємствах 
області. Працювати над питаннями погашення заборгованості із заробітної плати. 

Зосередила увагу присутніх на ефективному використання коштів. При 
опрацюванні питання створення відділень денного перебування дітей-інвалідів 
необхідно чітко визначити дату створення таких підрозділів, на базі яких центрів 
соціальної реабілітації їх буде створено, джерело фінансування. У цьому контексті 
зауважила, що працівники діючої мережі центрів соціальної реабілітації дітей-
інвалідів повинні більш ефективно працювати, досягати вагомих результатів, дійти 
до кожної дитини-інваліда, забезпечуючи їх необхідними соціальними послугами. 
Націлила провести в містах і районах області заходи з нагоди 27-річниці 
Чорнобильської катастрофи, провести належну інформаційно-роз’яснювальну 
роботу у форматі засідань "круглих столів", консультативних рад, виступів на 
радіо, телебаченні. 

 
Боярко А.А. – начальник головного управління праці та соціального захисту 

населення Сумської обласної державної адміністрації. 
 
Керівникам управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь 

соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад 
забезпечувати вчасне призначення усіх видів державної допомоги, житлових 
субсидій, компенсацій, відповідно до вимог чинного законодавства, особливо – 
щорічної одноразової допомоги до Дня Перемоги ветеранам війни. Зауважив, що 
за недотримання чинного законодавства у сфері соціального захисту, неналежне 
виконання поставлених завдань, до порушників будуть застосовуватися 
дисциплінарні стягнення.  

Запевнив присутніх, що питання створення підрозділів денного перебування 
дітей-інвалідів ретельно вивчається, Проте, необхідно дочекатися прийняття 
відповідних нормативних актів. 

Стосовно роботи з громадськими організаціями, необхідно співпрацювати з 
ними з різних питань, особливо при проведенні заходів; діяти в межах чинного 
законодавства, конструктивно вирішувати проблемні питання, проводити 
роз’яснювальну роботу щодо реалізації державної політики у сфері соціального 
захисту громадян. 

В цілому націлив керівників установ і закладів соціальної сфери  
налаштуватися на виконання пріоритетних напрямків роботи соціальної галузі, 
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визначених на 2013 рік та задекларованих соціальних ініціатив Президента 
України. 
 

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 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 розгляд подань прокуратури 
Сумської області "Про усунення порушень Закону України "Про 
реабілітацію інвалідів в Україні" щодо захисту прав дітей-
інвалідів та дітей з вадами розвитку та "Про усунення порушень 
Закону України "Про охорону дитинства" щодо захисту прав 
дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку" – текст інформації 
додається до протоколу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Ткаченко В.О. – начальник управління праці та соціального захисту 

населення Липоводолинської районної державної адміністрації. 
 

Повідомила, що одним із пріоритетних напрямів роботи управління є 
реалізація державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, у першу 
чергу дітей з особливими потребами. Забезпечення комплексного підходу до 
реабілітаційних заходів є життєво необхідним для цієї категорії осіб. У 2012 році 
направлено до Сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
10 дітей, пройшли реабілітацію 9, у 1 кварталі 2013 року реабілітовано 5 дітей. У 
відділенні соціальної реабілітації Липоводолинського територіального центру 
соціального обслуговування в минулому році пройшли реабілітацію 24 дитини, у 
1 кварталі поточного року 12 дітей проходять курс реабілітації. Відділення має 
сенсорну кімнату, тренажери, надається методична та консультативна допомога 
батькам. 

Запевнила, що недоліки і порушення Законів України "Про реабілітацію 
інвалідів в Україні", "Про охорону дитинства " щодо захисту прав дітей-інвалідів 
та дітей з вадами розвитку, виявлені прокуратурою Сумської області усунуті. 
 

Бордун В.І. – начальник управління праці та соціального захисту населення 
Недригайлівської районної державної адміністрації. 

 
Запевнив, що за наслідками перевірки прокуратурою питань захисту прав 

дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку до працівників, що опікуються цими 
питання застосовані дисциплінарні стягнення. Недоліки усунуті. 
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Гамула О.І. – заступник начальника управління праці та соціального захисту 
населення Буринської районної державної адміністрації. 
 

Повідомила, що для здійснення реабілітаційних заходів у районі працює 
комунальний заклад Буринської районної ради "Буринський районний центр 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів", в якому постійно проводяться 
реабілітаційні заходи. Діти-інваліди приймають участь у святково-розважальних 
заходах Центру, залучаються до участі в обласних фестивалях творчості дітей з 
функціональними обмеженнями. Надання реабілітаційних послуг здійснюється за 
індивідуальною програмою, з урахуванням особливостей та рівнів розвитку 
дитини; залучаються спеціалісти районного методкабінету (психолог та логопед), 
які проводять корекційно-розвиткові заняття з дітьми та консультації із 
спеціалістами Центру. Матеріально-технічна база закладу відповідає потребам для 
реалізації завдань реабілітації дітей з особливими потребами. Кабінети оснащені 
необхідним сучасним обладнанням (фізкультурно-спортивним, спортивним 
інвентарем, тренажерами, багатофункціональним обладнанням для дітей раннього 
віку), меблями. На обліку перебуває 87 дітей-інвалідів. На звітну дату в Центрі 
проходили курс реабілітації 29 дітей-інвалідів та молодих інвалідів з психічними 
захворюваннями. 

На виконання подання прокуратури Сумської області про усунення 
недоліків і порушень законодавства щодо соціального захисту дітей з особливими 
потребами та здійснення контролю за цільовим використанням допомоги при 
народженні дитини управлінням проведена відповідна робота. Зазначені питання 
розглянуті на апаратній нараді при начальнику управління, розроблені заходи. За 
неналежне виконання посадових обов’язків відповідальних осіб, що опікуються 
цими питаннями, притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

 

Терентьєва О.О. – начальник управління соціального захисту населення 
Ямпільської районної державної адміністрації. 

 

Повідомила, що станом на 01.01.2013 на обліку перебуває 67 дітей-інвалідів. 
На території району функціонує Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
Ямпільської районної державної адміністрації. У 2012 році 51 дитина-інвалід 
пройшла курс реабілітації у Центрі. Протягом 1 кварталу поточного року – 
41 дитина-інвалід, із них 16 дітей продовжують отримувати реабілітаційні 
послуги. Фахівцями постійно надаються соціальні та психолого-педагогічні 
послуги у форматі бесід, виховних годин, консультування, що спрямовані на 
розвиток та корегування порушень розвитку дитини з особливими потребами, 
навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, 
створення передумов для інтеграції в суспільство. Проводиться робота щодо 
соціального захисту дітей-інвалідів в частині забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації у відповідності до вимог чинного законодавства. У 
минулому році потреба дітей-інвалідів в технічних та інших засобах реабілітації 
задоволена в повному об’ємі.  

На виконання подання прокуратури Ямпільського району про усунення 
порушень вимог Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з 
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дитинства та дітям-інвалідам" в управлінні проведено ряд заходів щодо усунення 
недоліків і порушень законодавства. За неналежне виконання посадових 
обов’язків, до відповідальних осіб, що опікуються цими питаннями, застосовані 
заходи дисциплінарного впливу. 

 

Дудкіна О.І. – начальник управління соціального захисту населення 
Глухівської районної державної адміністрації. 

 

Надала пояснення щодо порушень, виявлених в ході перевірки міжрайонною 
прокуратурою дотримання вимог Закону України "Про основи соціальної 
захищеності інвалідів України". Зазначене питання розглянуто в управлінні за 
участю заступника голови районної державної адміністрації. Недоліки усуваються. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 

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

3. 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 про 
переведення до спеціального будинку-інтернату підопічного 
Воронізького будинку-інтернату ХХХХ. 

 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 

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

4. 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 про 
влаштування до Кролевецького будинку-інтернату для громадян 
похилого віку та інвалідів 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 


