
Звіт
про роботу управління праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Вараської міської ради 
за 2018 рік

Протягом звітного періоду робота в управлінні велася згідно плану роботи на 
2018 р ік .

Станом на 29.12.2018 року до управління надійшло 1794 вхідних документа, 99 
письмових звернень громадян, 25 запитів щодо доступу до публічної інформації та 5 
депутатських звернень.

Працівниками управління оформлено 3344 проекти документів.
На усі звернення, запити, документи,що потребували розгляду надано відповіді 

в встановлені терміни, з роз’ясненнями згідно чинного законодавства.
Юрисконсультом забезпечено проведення претензійно-позовної роботи.
Розроблено положення про ведення претензійно-позовної роботи в управлінні.
Прийнято участь у 10 судових засіданнях щодо призначення опіки та 

піклування та в 1-му засіданні позовного провадженні Рівненського Окружного 
Адміністративного суду.

Здійснено звірку рішень суду, що гарантуються державою за 2016 рік по 
справам, що знаходяться на обліку в органах виконавчої служби та в органах 
державного казначейства.

Забезпечено роботу управління з документами для службового користування.
Забезпечено організаційне проведення засідань опікунської ради з питань 

забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки. На розгляд опікунської 
ради підготовлено 5 справ.

Забезпечено участь в засіданнях тендерного комітету. За результатами засідань 
проведено 2 допорогові закупівлі канцелярського приладдя та комп’ютерного 
обладнання.

Забезпечено проведення консультативно - роз’яснювальної роботи щодо 
нововведень у чинному законодавстві.

На особистому прийомі юрисконсультом надано консультації 55 особам.
Станом на 01.01.2019 року в базі Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги зареєстровано 17562 осіб.
З метою створення та підтримання в актуальному стані бази ЄДАРП для 

забезпечення цілісності розвитку системи державного соціального захисту населення 
України на засадах створення прозорих механізмів надання пільг, необхідних для 
реалізації конституційних прав соціального захисту осіб, які мають право на пільги 
спеціалістами відділу персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги 
забезпечено внесення змін щодо зареєстрованих або вибулих громадян, померлих 
громадян, відображення змін у складі сім’ї пільговиків, інше. Додатково сформовано в 
паперовому та електронному вигляді 137 особових справ. У порівнянні з 2017 роком 
кількість пільговиків зменшилась на 769 чоловік. Основною причиною зменшення 
кількості є втрата статусу, вибуття за межі міста та природні втрати.

Забезпечено перевірку 23 реєстрів реалізованих ДП ДАК «Ліки України» 
аптека №7 безоплатно ліків громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастроф. Видано 6 довідок на отримання безкоштовних ліків громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 кат.



Встановлено та протестовано 44 доопрацювання до ПЗ ЄДАРП.
Забезпечено щомісячне вивантаження, архівацію та відправку інформації з 

бази даних ЄДАРП для Центрального сховища Міністерства соціальної політики 
України, вивантаження інформації по особових рахунках з бази даних отримувачів 
пенсій і допомог та конвертацію в окрему базу даних для нарахування пільг, 
формування та подання в електронному вигляді переліку отримувачів пільг до 
організацій, що надають житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку.

Забезпечено співпрацю з організаціями -  надавачами послуг: міським 
комунальним підприємством, КП «Житлокомунсервіс», ПАТ Рівнеобленерго, ПАТ 
«Укртелеком», ТДВ «Кузнецовське АТП-15637», КП «Благоустрій» та 34 ОСББ.

Забезпечено щомісячне проведення прийому розрахунків від підприємств - 
надавачів послуг пільговим категоріям громадян.

Забезпечено впровадження електронного обміну даними щодо наданих пільг 
між підприємствами - надавачами пільгових послуг та управлінням.

Забезпечено поведения звірки інформації, поданої у вигляді БВР-файлу від 
підприємств надавачів пільгових послуг про нараховані пільги, опрацьовано 
протоколи розбіжностей..

З 01.04.2018 року, відповідно до змін, які внесено до пункту 10 Положення про 
ЄДАРП для пільговиків, які мешкають у багатоквартирних будинках, у яких створено 
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків спеціалістами відділу 
забезпечено проведення розрахунку розміру пільги на утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій та на тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот без особистого звернення пільговиків.

З початку року згідно звітів-розрахунків нараховано пільги за спожиті 
житлово-комунальні послуги пільговими категоріями громадян на загальну суму 
5835,7 тис. грн.

Надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покриття 
витрат підприємств -  надавачів пільгових послуг та ОСББ в сумі 6355,9 тис.грн. (в 
тому числі на погашення заборгованості за 2017 рік 520,2 тис.грн.). Станом на 
01.01.2019 року заборгованість відсутня.

Забезпечено щомісячне внесення змін до помісячного розподілу субвенції з 
державного бюджету на 2018 рік щодо перерозподілу субвенції із загального фонду 
державного бюджету на 2018 рік по пільгах та субсидіях, про що було прийнято 
відповідні рішення щодо розподілу видатків в розрізі кодів програмної класифікації 
видатків кредитування по пільгах та субсидії на 2018 рік.

На виконання Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік, 
за надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку у 2018 році 
підприємствам - надавачам пільг на послуги зв’язку проведено відшкодування на суму 
146,9 тис.грн., а також погашено заборгованість за позовом ПАТ «Укртелеком» за 
надані пільги на послуги зв’язку у 2016 році громадянам, які мають на це право 
відповідно до рішення господарського суду Рівненської обл. від 19.09.2017року в сумі 
267019,19 грн. та витрати на оплату судового збору в сумі 4005,29 грн. Заборгованість 
відсутня.

На виконання п.Ю Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з 
урахуванням середньомісячного сукупного доходу підприємствам - надавачам 
пільгових послуг забезпечено подання списків пільговиків, які мають право на 
отримання пільг на відповідний період (списки пільговиків пенсіонерів



опрацьовуються без особистого звернення). Середньомісячна кількість отримувачів 
пільг (разом із членами сім’ї) у 2018 році становила 4900 осіб.

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», на виконання 
Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік забезпечено укладання 
договорів між управлінням та ТДВ «Кузнецовське АТП-15637» , КП «Благоустрій» на 
відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій громадян.

Станом на 01.01.2019 року за пільгове перевезення громадян за маршрутами 
Собор (м.Вараш) -  Залізнична станція, м.Вараш АС -  Дачні ділянки, маршрутом №7 
Автовокзал -  Реабілітаційний центр -  Автовокзал, маршрутом № 8 «Хлібозавод -  
ЗОШ № 4 -  мікр-н Ювілейний, 11-Автовокзал -  Хлібозавод» підприємствам - 
перевізникам за рахунок коштів міського бюджету проведено відшкодування на суму 
2618,5 тис.грн. Заборгованість відсутня.

В зв’язку з введенням з 17.05.2018 року нового міського автобусного маршруту 
№8 «Хлібозавод -  ЗОШ № 4 -  мікр-н Ювілейний, 11-Автовокзал -  Хлібозавод», 
збільшенням вартості проїзду за маршрутом м.Вараш АС - Дачні ділянки, а також 
продовженням періоду пільгових перевезень на Дачні ділянки сума відшкодування 
коштів за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян збільшилась в порівнянні 
з 2017 роком.

Для визначення середньоденної кількості пільговиків забезпечено 
щоквартальне проведення обстеження міського маршруту Собор (м.Вараш) -  
Залізнична станція (Вараш), маршруту №7 Автовокзал -  Реабілітаційний центр -  
Автовокзал, маршруту № 8 «Хлібозавод -  ЗОШ № 4 -  мікр-н Ювілейний, 11- 
Автовокзал -  Хлібозавод» та приміського маршруту м.Вараш АС -  Дачні ділянки за 
якими здійснюють перевезення пільгових категорій пасажирів ТДВ «Кузнецовське 
АТП -  15637» та КП «Благоустрій».

Забезпечено організаційне проведення 12 засідань комісії з питань розрахунків 
обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування.

На виконання Програми соціального захисту та підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей -  мешканців м.Вараш на 2018-2020 роки 
забезпечено прийом документів для виплати учасникам АТО, учасникам заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони одноразової матеріальної допомоги. 
Протягом 2018 року за матеріальною одноразовою допомогою звернулися 25 
учасників АТО (в порівнянні з 2017 роком на 15 учасників АТО менше). Забезпечено 
виплату коштів на суму 125,0 тис.грн.

Забезпечено прийом документів на виплату грошової компенсації за належні 
для отримання жилі приміщення, відповідно до постанови КМУ №719 від 19.10.2016 
«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», постанови 
КМУ №214 від 28.03.2018 р. «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 
брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», 
постанови КМУ №280 від 18.04.2018 р. «Питання забезпечення житлом внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України» у 4 заявників.

Забезпечено організаційне проведення 3 засідань комісій щодо розгляду заяв 
окремих категорій громадян про виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення.



На виконання постанови КМУ №336 від 29.04.2016 «Деякі питання соціального 
захисту ветеранів війни та членів їх сімей» прийнято документи у 2 заявників на 
виплату одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (пропали) під 
час участі в антитерористичній операції та особам, які отримали інвалідність під час 
участі в зазначеній операції.

На базі центру підвищення кваліфікації працівників сфери управління 
Міністерства соціальної політики України прийнято участь у триденному семінарі 
«Соціальний захист осіб із числа ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції».

Забезпечено розгляд письмових 11 звернень громадян.
Забезпечено проведення роз’яснювальної роботи.
Протягом року відділом соціального захисту громадян,які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи перевірено, прийнято та обліковано від 
організацій, установ та підприємств міста 94 розрахунки на виплату компенсацій і 
допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 
загальну суму -  10211400.69 грн.

Надійшло коштів з державного бюджету на виконання програм соціального 
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 
10239444,10 грн.

За бюджетною програмою 2501200 «Соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» підготовлено фінансові 
документи, електронні реєстри та проведено фінансування через органи казначейської 
служби на загальну суму 10239444,10 грн., з них:
ЗаКЕКВ 2730
- по напрямку видатків "Здійснення виплати підвищених стипендій, надання щорічної 
та додаткової відпусток громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи" -  3284523,68 грн.;
- по напрямку видатків "Оплата санаторно-курортного лікування громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" -  1291825,00 грн.
ЗаКЕКВ 2710
- по напрямку видатків "Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне 
харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 162686,71 
грн.;
- по напрямку видатків "Виплата компенсації за пільгове забезпечення продуктами 
харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 
5245878,20 грн.;
- по напрямку видатків «Виплата компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю та 
допомоги на оздоровлення, у разі звільнення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» - 247315,51 грн.;
- по напрямку видатків "Оплата санаторно-курортного лікування громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" -  7215,00 грн.

Станом на 1.01.2019 року поточна заборгованість становить- 434739,69 грн. 
Підготовлено тимчасовий та постійний кошториси на 2018 рік та довідки змін

до них.
На виконання листа ДСЗН підготовлено пропозиції потреби в коштах 

державного бюджету за програмою 2501200 «Соціальний захист громадян, які



постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на 2018 рік та проект прогнозу 
на 2019-2021рр.

З метою забезпечення безоплатного харчування дітей з інвалідністю, 
інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС в навчальних закладах міста 
у 2019 році проведено інвентаризацію 26 особових справ. Підготовлено розрахунки 
потреби в коштах.

Проведено щомісячну звірку списків зареєстрованих осіб, осіб, знятих з 
реєстрації та отримувачів компенсацій. Без особистогого звернення громадян 
опрацьовано та проведено перевірку на правильність призначення 1480 особових 
справ.

В програмі АСОПД/КОМТЕХ проведено нарахування компенсаційних виплат, 
доплат, різних видів допомог постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 
громадян відповідно до категорій: компенсації на продукти харчування 1484 особам 1 
та 2 категорії на суму 5242256,20 грн., щорічної допомоги на оздоровлення 1594 
особам на суму 158610,00 грн., одноразової компенсації передбаченої ст.48 Закону - 
14 особам на суму 49466,20 грн., компенсації за відсутність харчування в навчальних 
закладах - 113 дітей на суму 162686,71 грн.

Сформовано 43 розрахунки видатків, пов’язаних з виплатою компенсацій та 
допомог, надання пільг за січень-грудень 2018 року .

З метою забезпечення соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування 
проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в 
зворотному напрямі на фінансове управління цідготовлено лист щодо перерозподілу 
коштів за КЕКВ 2730 по КПКВК 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям 
відповідно до законодавства».

Здійснено нарахування на відшкодування проїзду міжміським транспортом 
один раз на рік до будь-якого пункту України та зворотному напрямі громадянам, 
віднесених до категорії 1 та 2 - 204 особам на суму 66656,19 грн.

В програмі АСОПД/КОМТЕХ здійснено нарахування одноразової матеріальної 
допомоги учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: 1 категорії 69 особам 
на суму 103500,00 грн., 2 категорії - 588 особам на суму 588000,00 грн., З категорії - 45 
особам на суму 45000,00 грн.

Відповідно до Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік 
сформовано розрахунок на виплату одноразової матеріальної допомоги учасникам 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС за грудень місяць - 702 особам на суму 
736500,00 грн.

Підготовлено реєстри в органи казначейської служби для перерахування кошті, 
сформовано відомості в електронному та паперовому вигляді надано банківським 
установам для зарахування на рахунки отримувачів за січень - грудень 2018 року.

На виконання листа Департаменту соціального захисту РОДА проведено 
розрахунки та підготовлено Потребу в коштах 2019 рік за програмою 2501200 
«Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи».

В програмі АСОПД/КОМТЕХ опрацьовано та закрито 81 особову справу 
отримувачів компенсації у зв’язку із виїздом та смертю

На запити УСЗН підготовлено 48 довідок-атестатів про нараховані та 
виплачені доходи постраждалим громадянам.



В зв’язку з переводом особових справ сформовано ЗО запитів в інші 
управління щодо надання довідок-атестатів про період отримання компенсацій.

На виконання рішень суду підготовлено 15 довідок про здійснення 
перерахунку розміру щорічної допомоги на оздоровлення згідно статті 48 Закону 
України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи».

Підготовлено 164 запити в санаторно-курортні заклади щодо надання 
гарантійних листів про згоду на оздоровлення громадян, віднесених до 1 категорії, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітей з інвалідністю.

Підготовлено та направлено на погодження 164 договори про оплату 
компенсації вартості путівки шляхом безготівкового перерахування грошової 
допомоги для оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

Направлено до санаторно-курортних закладів для отримання послуг з 
санаторно-курортного лікування 164 особи.

Прийнято 336 заяв на оздоровлення в 2019 році від осіб І категорії та батьків 
дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

Прийнято 76 заяв для виплати компенсації замість путівки в 2019 році від осіб І 
категорії та батьків дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії на 
Чорнобильській АЕС

Здійснено реалізацію програми забезпечення медичного обслуговування 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо 
безкоштовного відпуску ліків та безоплатного (пільгового) зубопротезування 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Субвенція з обласного бюджету на 2018 рік для безоплатного забезпечення 
ліками для амбулаторного лікування та здійснення зубопротезування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи доведена в сумі 300200,00 грн.

В фінансове управління підготовлено розрахунок щодо розподілу субвенції на 
медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи на 2018 рік.

Прийнято 30 розрахунків від аптечної установи №7, яка здійснює забезпечення 
лікарськими засобами по безкоштовних рецептах на суму 276184,00 грн., та 7 
розрахунків з послуг безкоштовного зубопротезування на суму 24016,00 грн.

За звітний період 513 осіб на суму 276184,00 грн. забезпечено безкоштовними 
рецептами та 15 осіб на суму 24016,00 грн. - послугами з безоплатного 
зубопротезування.

Забезпечено організацію та координацію роботи, пов'язаної з визначенням 
статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Прийнято заяв на виготовлення 204 посвідчень потерпілим від наслідків аварії 
на ЧАЕС та вкладок до них (55 посвідчень 1 категорії, 71 вкладки до посвідчень 1 кат., 
5 посвідчень 2 категорії, 5 посвідчень 3 категорії, 7 посвідчень 4 категорії, 39 
посвідчень серії Д (дитячі), 4 вкладок до серії Д (дитячі), 18 посвідчень дружинам 
(чоловікам) померлих громадян 1 кат.).

Підготовлено проект рішення виконавчого комітету Вараської міської ради 
«Про внесення змін до Програми соціальної допомоги в місті на 2018 - 2020рік».

Підготовлено проект рішення виконавчого комітету Вараської міської ради та 
інформацію про виконання делегованих повноважень управлінням праці та



соціального захисту населення щодо надання пільг та компенсацій громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На базі Департаменту соціального захисту населення Рівненської 
облдержадміністрації прийнято участь у семінар-навчанні з питань нововведень в 
системі оздоровлення та виплати компенсації санаторно-курортним закладам за 
оздоровлення осіб,які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Забезпечено участь в засіданні при заступнику міського голови щодо 
організації харчування дітей потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Підготовлено 
протокол засідання.

Забезпечено участь в засіданні організаційного комітету з питання проведенню 
заходів з Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Надано відповіді на 19 звернень громадян.
З метою надання консультативних та практичних послуг здійснено прийом 

1365 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: 611 - з 
питань роз’яснення норм діючого законодавства та прав осіб на компенсації та пільги, 
754-з питань призначенням компенсацій, пільг та допомог.

Підготовлено 25 публікацій в засоби масової інформації.
З метою розміщення на сайті виконавчого комітету Вараської міської ради 

підготовлено 12 карток надання послуг із соціальної підтримки населення, що 
надаються відділом соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

В відділі з призначення та надання державних соціальних допомог та 
компенсацій станом на 01.01.2019 року на обліку перебувало 2426 осіб -  одержувачів 
державних соціальних допомог і компенсацій різного виду, 76 внутрішньо -  
переміщених осіб (з них 17 осіб - одержувачів адресної допомоги) та 638 
домогосподарств -  одержувачів житлових субсидій.

Забезпечено щоденний прийом громадян для подання документів для 
призначення різних видів соціальної допомоги, надання усних консультацій при 
особистому зверненні громадян або в телефонному режимі.

Опрацьовано та проведено перевірку на правильність призначення 4183 
особових справ різного виду державних допомог, компенсацій та субсидій.

Протягом 2018 року прийнято та зареєстровано 2505 заяв від громадян, які 
звернулися за первинним призначенням та перерахунком держаних соціальних 
допомог та компенсацій. Середньомісячна кількість одержувачів державних 
соціальних допомог різного виду становила 4066 осіб.

Підготовлено та видано 2207 довідок різного виду та повідомлення про 
призначення (не призначення) субсидії за встановленою формою.

Видано 46 посвідчень особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю з 
дитинства.

Отримано одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка» у кількості 81 
одиниць та видано отримувачам, що народили дитину у Вараському пологовому 
будинку.

Нараховано та виплачено одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно 
почесне звання України ” Мати-героїня”  4 отримувачам на загальну суму 70,5 тис грн.

На 2018 рік на виплату державних допомог сім’ям з дітьми затверджено 
54891,6 тис. грн.



Отримано субвенцій з державного бюджету на виплату зазначених допомог -  
46880,3 тис.грн. Заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

З метою недопущення заборгованості та повної оплати допомог та компенсацій 
на розгляд комісії з питань бюджету та до міського фінансового управління подано 
пропозиції щодо внесення змін до помісячних та річного розписів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до довідок про зміни до 
помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік департаменту 
соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації на виплату 
державних соціальних допомог та надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу.

Станом на 01.01.2019 року нараховано державних соціальних допомог на 
загальну суму 46880,3 тис.грн.

Для складання бюджету на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки забезпечено 
подання пропозицій щодо розподілу субвенції із загального фонду державного 
бюджету місцевим бюджетам на: надання державних соціальних допомог по кодах 
класифікації видатків бюджету на суму 53400,0 тис.грн, надання субсидій населенню 
для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу на суму 20,0 тис.грн, надання компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги на суму 68,7 тис.грн та планові показники на 2020-2021 
рр. по даних нарахуваннях.

Забезпечено подання щомісячного звіту про сплату страхових внесків на 
загальнообов’язкове пенсійне страхування за деякі категорії осіб, які одержують 
допомогу для зарахування страхового стажу з використанням програмного комплексу 
«Медок» до Пенсійного Фонду України.

Станом на 01.01.2019 року перебуває на обліку 633 домогосподарства - 
одержувачів житлових субсидій на житлово-комунальні послуги та 5 домогосподарств
- на відшкодування витрат на тверде паливо.

Без звернення громадян проведено автоматичну реєстрацію та розрахунок 
субсидій на наступний термін 1456 домогосподарствам у яких завершився термін дії 
субсидії та 600 домогосподарствам на опалювальний період з урахуванням нового 
періоду доходів.

На 2018 рік заплановано 2128,8 тис.грн. на відшкодування житлових субсидій. 
З початку року нараховано житлових субсидій 2128,8 тис.грн. в тому числі 89,5 
тис.грн за листопад 2018 року. Перераховано коштів організаціям, що надають 
житлово-комунальні послуги на суму 2527,5 тис.грн., в тому числі 398,7 тис.грн 
заборгованість минулого року.

Станом на 01.01.2019 року заборгованість перед організаціями надавачами 
послуг відсутня.

Нараховано коштів та перераховано готівкою на банківські рахунки 
отримувачів субсидії на відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу на загальну суму 17,7 тис.грн. 
Заборгованість відсутня.

Забезпечено виплату в сумі ОД тис. грн. одному домогосподарству частини 
невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату для 
індивідуального опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1 травня 
2018 року) 150 кВт*г електричної енергії при використанні індивідуального опалення.



Забезпечено проведення архівації бази даних отримувачів субсидій та 
конвертації ключів у програмному комплексі Наш Дім.

Забезпечено щомісячне вивантаження, архівацію та відправку інформації з 
бази даних житлових субсидій для Центрального сховища Міністерства соціальної 
політики України, для Мінфіну для верифікації та для ЄДАРПУ.

Забезпечено щомісячне вивантаження інформації по особових рахунках з бази 
даних отримувачів пенсій і допомог та конвертація в окрему базу даних для 
призначення субсидій.

Оновлено 193 модулі програмного комплексу НАШ ДІМ, протестовано та 
надіслано зауваження і пропозиції до оновлень.

Забезпечено щомісячне формування та подання в електронному та паперовому 
вигляді переліків отримувачів житлових субсидій до 36 організацій, що надають 
житлово-комунальні послуги.

В зв’язку зі зміною цін, тарифів, норм та зміні різновиду послуг проведено 44 
масових автоматизованих перерахунків розміру житлових субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг для домогосподарств, у 
яких відсутні засоби обліку теплової енергії з урахуванням фактичної температури 
зовнішнього повітря.

В єдині базі зареєстровано 77 осіб з числа внутрішньо переміщених (7 осіб з 
інвалідністю, 23 особи пенсійного віку, 17 неповнолітніх дітей), із них 17 осіб -  
одержувачів щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання.

Протягом року нараховано коштів та перераховано на банківські рахунки 
отримувачів щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг на суму 
253,8тис.грн. Станом на 01.01.2019 року заборгованість відсутня.

З метою забезпечення своєчасного прийняття рішення про призначення або 
відмову у призначенні житлових субсидій та державних допомог подано 923 запита 
на 19130 особи до ДФС, ПФУ, Кузнецовського міського центру зайнятості, ПАТ 
«Рівнеобленерго» Кузнецовського міського комунального підприємства, ОСББ, 
відділу реєстрації громади для отримання інформації необхідної для призначення 
державних соціальних допомог та субсидій.

Забезпечено участь у 12 засіданнях комісії з питань призначення субсидій на 
відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги та державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям,на яких розглянуто 143 звернень з питань 
призначення житлових субсидій та допомоги малозабезпеченим сім’ям. За 
результатами голосування призначено 86 домогосподарствам, 44 -  припинено 
(відмовлено в призначенні) субсидії для відшкодування витрат на житлово- 
комунальні послуги, 13 сім’ям призначено, 3 -  сім’ям відмовлено в призначенні 
державної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Забезпечено участь у 13 засіданнях комісії про призначення соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам, з питань призначення (відновлення) соціальних 
виплат внутрішнього переміщеним особам за зверненням 43 внутрішньо переміщених 
осіб з питань призначення (відновлення) соціальних виплат. За результатами 
голосування рекомендовано призначити 40 сім'ям допомогу для покриття витрат на 
проживання, призначити 2 внутрішньо переміщеним особам допомогу сім’ям з дітьми, 
призупинено та поновлено виплату 1 внутрішньо переміщеній особі допомогу при 
народженні дитини.



На базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів місцевого самоврядування прийнято участь у одноденному 
семінарі «Здійснення соціальних виплат та субсидій. Нове в законодавстві».

Прийнято участь у семінарі «Реалізація державної політики в системі надання 
житлових субсидій, державних допомог і пільг» в центрі підвищення кваліфікації 
працівників сфери управління міністерства соціальної політики України.

Прийнято участь у семінар-нараді, яка відбулася в департаменті соціального 
захисту населення Рівненської обласної адміністрації з питань призначення житлових 
субсидій в зв’язку із змінами до Порядку призначення субсидії з 01.05.2018 року.

Підготовлено 12 інформацій - роз’яснень в місцеві ЗМІ з питань надання 
державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій на відшкодування витрат на 
житлово-комунальні послуги відповідно до чинного законодавства.

Забезпечено участь у створенні 2 телепередач телеканалу «Енергоатом» з 
висвітлення питання призначення житлових субсидій в умовах підвищення тарифів на 
житлово-комунальні послуги.

Взято до розгляду та виконання 618 листів вхідної документації.
Розглянуто та надано відповідь на 31 звернення від громадян, які звернулися з 

питань надання державних допомог, житлових субсидій.
З метою підтвердження права на призначення державних соціальних допомог, 

визначення степеню нужденності, з ’ясування окремих обставин головним 
державним соціальним інспектором проведено обстеження матеріально-побутових 
умов проживання 373 сімей.

Відносно 2505 осіб, які звернулися протягом 2018 року за призначенням 
державних соціальних допомог, житлової субсидії та компенсацій подано запити до: 
Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми отриманих 
доходів одержувачів соціальних виплат та їхніх членів сім’ї, Територіального 
сервісного центру №5644 МВС України про зареєстровані транспортні засоби у 
одержувачів соціальних допомог та їхніх членів сімей, Державного реєстру прав на 
нерухоме майно щодо наявного та придбаного нерухомого майна в одержувачів 
соціальних допомог та їхніх членів сімей, Вараського міського відділу виконавчої 
служби щодо погашення заборгованості за аліментами відносно отримувачів 
тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань щодо відкриття підприємницької діяльності особами, які здійснюють 
догляд (надають соціальні послуги) за важкохворими. Відносно отримувачів послуг 
територіального центру подано запити до Єдиного реєстру заборон відчуження 
об’єктів нерухомого майна щодо наявності договорів довічного утримання в останніх.

За результатами перевірки фінансового та майнового стану одержувачів 
соціальних допомог виявлено 24 випадки подання недостовірних даних.

Надміру нараховані та виплачені кошти в результаті подання громадянами 
недостовірної інформації про свої доходи та майновий стан повернуті до держаного 
(місцевого) бюджету шляхом проведення відповідних перерахунків в межах термінів 
призначення, в добровільному та судовому порядках.

Забезпечено організаційне проведення 12 засідань комісії з питань призначення 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій 
населенню та надання пільг особам, які мають на це право. За результатами засідань 
рекомендовано до призначення державну соціальну допомогу 13 малозабезпеченим



сім’ям, житлову субсидію 86 домогосподарствам, припинено (відмовлено в 
призначенні) 44 субсидій, надано пільги на оплату ЖКП 6 учасникам бойових дій за 
місцем фактичного проживання.

Забезпечено здійснення моніторингу соціальних виплат та аналіз потреб серед 
77 вимушено переміщених осіб. Забезпечено контроль за місцем їхнього фактичного 
проживання, обмін даними з Держприкордонслужбою, управлінням Пенсійного 
фонду України.

Забезпечено організаційне проведення 13 засідань комісії з питань призначення 
(відновлення) соціальних виплат вимушено переміщеним особам (ВПО). За 
результатами засідань прийнято рішення щодо призначення соціальних виплат 43 
громадянам, відмовлено в призначенні 3 особам з числа ВПО.

Працівниками відділу з обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці 
видано ЗО посвідчень «Ветеран праці», 1 посвідчення «Учасник війни», 4 посвідчення 
«Інвалід війни» та 3 посвідчення «Член сім’ї загиблого».

Повідомлено про можливість проходження психологічної реабілітації, а також 
про наявність коштів для забезпечення їх санаторно-курортного лікування 170 
учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції.

Прийнято 26 заяв про забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з 
інвалідністю, учасників АТО та учасників бойових дій на території інших держав.

Прийнято 2 заяви від учасників бойових дій з числа учасників 
антитерористичної операції про проходження психологічної реабілітації в дочірньому 
підприємстві «Санаторій «Верховина» закритого акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та дочірньому 
підприємстві «Південь-Курорт Сервіс» на базі санаторію «Орізонт», які включені до 
переліку суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації учасників 
антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.

На інформаційному сайті виконавчого комітету Вараської міської ради 
розміщено інформацію про включення дочірнього підприємства «Південь-Курорт- 
Сервіс» на базі санаторію «Орізонт» та дочірнього підприємства «Санаторій 
«Верховина» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до переліку суб’єктів надання послуг із 
психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих 
учасників Революції Гідності.

Укладено 2 трьохсторонні угоди про надання послуг з психологічної 
реабілітації між управлінням праці та соціального захисту населення, учасниками 
антитерористичної операції та суб’єктами надання таких послуг.

Оформлено 2 акти виконаних робіт на суму 16130,60 грн. про надання послуг з 
психологічної реабілітації.

Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 6 учасників АТО, 17 осіб з 
інвалідністю загального захворювання та 4 осіб з інвалідністю внаслідок війни

До комунального закладу «Вараський міський центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів» імені З.А.Матвієнко направлено документи 59 дітей з інвалідністю та 
48 дітей, які мають ризик отримати інвалідність для проходження курсу реабілітації.

До комунального закладу «Рівненський обласний центр комплексної 
реабілітації осіб з інвалідністю в с.Олександрія» направлено документи 4 осіб з 
інвалідністю для проходження курсу комплексної реабілітації.



Прийнято 115 заяв про взяття на облік для забезпечення технічними засобами 
реабілітації та протезно-ортопедичними виробами.

Прийнято 2 заяви від осіб з інвалідністю для забезпечення автомобілем та 
виплати компенсації на транспортне обслуговування.

Прийнято заяву від особи з інвалідністю для безоплатної передачі у власність 
автомобіля (після 10-річного строку експлуатації).

Видано направлення для проходження медичного огляду та направлення на 
транспортну МСЕК 21 особі.

Видано 4 учасникам антитерористичної операції довідки щодо виплати 
одноразової грошової допомоги до 5 травня.

У Центральному банку даних з проблем інвалідності сформовано 159 
направлень та видано особам з інвалідністю (дітям з інвалідністю та іншим особам) 
для забезпечення протезно-ортопедичними виробами.

Сформовано та відправлено на підприємства-виробники 79 направлень на 
забезпечення технічними засобами реабілітації.

Сформовано 27 двосторонні та 26 трьохсторонніх договорів.
Зареєстровано в Казначейській службі та укладено в Центральному банку 

даних з проблем інвалідності 50 договорів на забезпечення протезно-ортопедичними 
виробами та технічними засобами реабілітації.

Згідно 50 актів приймання-передачі проведено оплату за поставлені вироби 
підприємствам-виробникам на загальну суму 1050959,88 грн. Акти приймання- 
передачі робіт (надання послуг) внесено до ЦБІ, відправлено на підприємства.

Забезпечено 18 осіб з інвалідністю - 18 кріслами колісними, 2 особи з 
інвалідністю - 3 ортезами нижніх кінцівок, 6 осіб з інвалідністю - 9 протезами нижніх 
кінцівок, 24 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю - 43 парами ортопедичного 
взуття, 24 осіб з інвалідністю -  35 засобами реабілітації, 36 жінок -  151 засобом 
протезування молочних залоз.

Від законних представників померлих інвалідів прийнято 2 крісла колісних та 
взято на позабалансовий облік управління.

Згідно чинного законодавства 8 осіб з інвалідністю забезпечено 11 технічними 
засобами реабілітації (із залишків технічних засобів реабілітації, що знаходяться в 
управлінні).

До департаменту соціального захисту населення направлено заяви 2 осіб з 
інвалідністю для забезпечення автомобілем та отримання компенсації на транспортне 
обслуговування, заяву 1 особи з інвалідністю - для поновлення документів щодо 
перебування на транспортну обліку,заяви 4 осіб з інвалідністю - для продовження 
довідки МСЕК та довідки про наявність мед показників для перебування на 
транспортному обліку, заяви 2 осіб з інвалідністю - для виплати компенсації на 
бензин, ремонт і технічне обслуговування.

До виплатного центру направлено документи 3 померлих учасників бойових 
дій для відшкодування витрат на поховання.

Згідно постанови КМУ № 256 від 12.04.2017 року прийнято заяви від 37 
громадян для надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю та непрацюючим та малозабезпеченим особам.

Проведено нарахування, підготовлено відомості та виплачено компенсацію на 
транспортне обслуговування 55 особам з інвалідністю в загальному розмірі 22703,30



грн. та компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів 16 
особам з інвалідністю в загальному розмірі 4730,99 грн.

Проведено нарахування та виплату разової грошової допомоги з державного 
бюджету до 5 травня, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 
березня 2018 року № 170 «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової 
допомоги, передбаченої Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» інвалідам війни, 
учасникам бойових дій, які отримують пенсію, реабілітованим громадянам та членам 
їх сімей, які були примусово переселені на загальну суму 638880,00 грн.

На виконання «Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік» 
проведено нарахування та виплату разової грошової допомоги з місцевого бюджету до 
Дня Перемоги інвалідам війни, учасникам бойових дій, які отримують пенсію, 
реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені (256 
особам на загальну суму 128500,00 грн.).

На виконання «Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік» 
проведено нарахування та забезпечено виплату одноразової грошової матеріальної 
допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій, які отримують пенсію, 
реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені до 
двадцять сьомої річниці незалежності України (130 особам на загальну суму 39000,00 
грн.

На виконання «Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік» 
проведено нарахування та виплату одноразової грошової матеріальної допомоги в 
розмірі 500,00 грн. до 76-річниці утворення Української повстанської армії особі, 
нагородженій Почесною відзнакою до 65-річниці утворення УПА,

До Міжнародного дня людей похилого віку, на виконання «Програми 
соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік» проведено нарахування та 
забезпечено виплату одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, яким 
виповнилось 90 і більше років 35 особам на загальну суму 10500 грн.

На виконання обласної програми підтримки найбільш незахищених верств 
населення проведено виплату щомісячної доплати до пенсії 2 реабілітованим 
громадянам по 200 грн. кожному та виплату разової матеріальної допомоги: 33 
громадянам, яким виповнилось 90 і більше років по 100 грн. кожному на загальну 
суму 3300 грн. та 9 членам сімей реабілітованих, які були примусово переселені по 
200 грн. кожному на загальну суму 1800 грн.

Проведено нарахування компенсації за невикористану санаторно-курортну 
путівку 2 особам з інвалідністю від загального захворювання на загальну суму 842 
грн.

Проведено нарахування та виплату грошової компенсації на проїзд 1 учаснику 
бойових дій з числа учасників антитерористичної операції до місця проходження 
психологічної реабілітації до санаторію «Орізонт» ДП «Південь-Сервіс-Курорт».

Забезпечено організаційне проведення 4 засідань комісії по наданні 
одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та 
непрацюючим та малозабезпеченим особам, згідно постанови КМУ № 256 від 
12.04.2017 року. За рішенням комісії, згідно розподілу коштів, призначено 
матеріальну допомогу 12 малозабезпеченим особам та 13 особам з інвалідністю на 
загальну суму 17720,50 грн. Проведено нарахування та виплату даної допомоги.



До державної податкової інспекції подано квартальні та додаткові звіти форми 
№ 1-ДФ про суми одноразової матеріальної допомоги, виплаченої з державного 
бюджету до 5 травня, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 
березня 2018 року № 170 «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової 
допомоги, передбаченої Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», та з місцевого 
бюджету, відповідно до «Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 
рік» інвалідам війни, учасникам бойових дій, сім’ям загиблих військовослужбовців, 
реабілітованим громадянам та членам їх сімей, які були примусово переселені, 
інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, згідно 
постанови КМУ № 158 від 28.02.2011 року, а також про суми одноразової 
матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилось 90 та більше років та особам, 
нагородженим Почесною відзнакою до 65-річниці утворення УПА.

Відповідно до наказу міністерства Соціальної політики України від 27.12.2017 
року № 2054 «Про затвердження Схеми визначення розмірів надбавок до пенсії , на 
яку має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною відповідно 
до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» проведено 
перевірку 29 пенсійних справ в Володимирецькому об’єднаному управлінні 
Пенсійного фонду України Рівненської області щодо правильності перерахунку пенсій 
за особливі заслуги перед Україною. Перевірено 436 новопризначених пенсійних 
справ, 425 перерахованих та 188 пенсійних справ з виплатою допомоги на поховання, 
а також перевірено правильність призначення та перерахунку пенсій 3 учасників 
антитерористичної операції, які перебувають на обліку в Володимирецькому 
об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Рівненської області. Результати 
перевірок оформлені у встановленому законодавством порядку.

. Надано відповідь на 4 звернення громадян з питань надання матеріальної 
допомоги на лікування, відшкодування коштів, витрачених на поховання учасника 
бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, встановлення факту роботи 
за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, правильності 
призначення пенсії.

До місцевих засобів масової інформації подано інформації про проходження 
реабілітації в КЗ «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів», 
про умови призначення пенсії за віком з 1 січня 2018 року та права на призначення 
пенсії за вислугу років.

З метою здійснення контролю за станом виплати заробітної плати протягом 
2018 року відділом праці, охорони праці та соціально-трудових відносин 
забезпечено проведення оперативного щотижневого та щомісячного моніторингу 
стану виплати заробітної плати на підприємствах міста.

Станом на 01.01.2019 року, по колу підприємств що підлягають статистичному 
обстеженню, заборгованість по заробітній платі перед працівниками відсутня.

Здійснено організаційне забезпечення проведення 8 спільних засідань 
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, робочої групи з 
координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших 
надходжень та робочої групи з обстеження суб’єктів господарювання, які здійснюють 
торгівлю підакцизними товарами на території міста Вараш.



На засіданнях розглянуто питання щодо стану виплати заробітної плати на 
підприємствах міста, стану розрахунків з бюджетом, стану погашення заборгованості 
зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
стану погашення заборгованості підприємств, організацій, установ та фізичних осіб -  
підприємців по внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, стану 
охоплення заборгованості заходами стягнення про проведення моніторингу 
(комісійних обстежень) суб’єктів господарської діяльності щодо запобіганню фактам 
використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин.

Забезпечено проведення 7 моніторингових обстежень суб’єктів 
господарювання з питань дотримання законодавства у сфері праці, зокрема, в частині 
запобігання використання найманої праці без належного оформлення трудових 
відносин. Охоплено 76 суб’єктів господарської діяльності.

В ході обстежень членами робочої групи проведено інформаційно -  
роз’яснювальну роботу з працедавцями та найманими особами щодо застосування 
норм трудового законодавства, наслідків використання найманої праці без належного 
оформлення трудових відносин та відповідальності у разі виявлення порушень. 
Розповсюджено понад 160 інформаційних буклетів «Наслідки нелегальної зайнятості 
для роботодавців та найманих працівників».

08.11. 2018 року проведено інформаційний захід «Працюй легально» з питань 
детінізації виплати заробітної плати, легалізації найманої праці, дотримання 
мінімальних державних гарантій в оплаті праці та попередження порушень трудового 
законодавства суб’єктами господарювання, розташованими у ТРЦ "Orange Plaza". 
Розповсюджено 63 тематичні інформаційні листівки.

На інформаційних стендах управління праці, ПФУ, ДФС розміщено тематичні 
плакати спрямовані на запобігання використання найманої праці без належного 
оформлення та відповідальності керівників у разі виявлення фактів порушення 
трудового законодавства.

На базі Вараської міської філії Рівненського ОЦЗ прийнято участь в проведенні 
семінарів для роботодавців та новоутворених підприємців щодо ведення соціально 
відповідального бізнесу, легалізації «тіньової» зайнятості, детінізації заробітної плати 
найманих працівників, застосування норм трудового законодавства та 
відповідальності у разі його порушення. Проведено 25 семінарів та надано 
профорієнтаційні послуги 224 особам.

З метою проведення упереджувальної роботи щодо недопущення використання 
нелегальної праці для безробітних громадян, які перебувають на обліку в пошуках 
роботи, на базі міського центру зайнятості запроваджено проведення цільових 
семінари на тему «Легальна зайнятість». Упродовж 2018 року проведено 35 
семінарів, якими охоплено 345 осіб.

Забезпечено проведення інформаційно -  роз’яснювальнаої роботи з 
керівниками підприємств, представниками трудових колективів, фізичними особами 
підприємцями, які використовують працю найманих працівників з питань 
застосування норм законодавства з охорони праці. На веб сайті Facebook забезпечено 
підтримку в актуальному стані групи «На допомогу роботодавцям та найманим 
працівникам».

З метою проведення аналізу рівня оплати праці працівників міста забезпечено 
здійснення оперативного моніторингу показників середньої заробітної плати по 
галузях економіки та в розрізі підприємств міста.



Забезпечено надання організаційної та методичної допомоги учасникам 
соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання 
соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення 
їх виконання. Протягом 2018 року перевірено на відповідність вимогам чинного 
законодавства та проведено повідомну реєстрацію 28 колективних договорів, 
доповнень та зміни, що на 8 колективних договорів більше ніж у 2017 році.

На офіційному сайті міської ради забезпечено щоквартальне розміщення 
інформації щодо стану укладання колективних договорів, матеріали щодо важливості 
запровадження колективно договірного регулювання трудових відносин на 
підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, відповідальності сторін 
у разі ухиляння від участі у переговорах, тощо.

З метою поширення знань і практичних навичок з охорони праці у червні 
місяці 2018 року організовано проведення семінару - навчання з питань охорони праці 
та безпечної експлуатації електроустановок споживачів для керівників підприємств, 
установ, організацій усіх форм власності, розташованих на території міста та фізичних 
осіб - підприємців, які використовують працю найманих працівників. За результатами 
навчання 33 слухачі набули практичних навичок з організації роботи по охороні праці 
на власних підприємствах та здобули право самостійно проводити перевірку знань з 
охорони праці у своїх працівників, проводити інструктажі на робочих місцях. 56 
слухачів пройшли перевірку знань, підвищили та підтвердили присвоєнні групи 
допуску з електробезпеки.

Забезпечено виплату по КПКВК 2501570 «Виплата матеріальної допомоги 
військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби ».

Забезпечено виплату матеріальної допомоги 33 громадянам, який звільнилися з 
військової строкової служби на суму 131413,00 грн.

Відповідні пропозиції щодо обсягу фінансування вчасно направлено до 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

У засобах масової інформації розміщено інформації щодо переваг легальної 
зайнятості працівників, стану виплати заробітної плати працівникам міста, колективно 
договірного регулювання трудових відносин, популяризації безпечних та нешкідливих 
умов праці та формування здорового, сучасного виробничого середовища, навчання 
учасників антитерористичної операції, застосування норм трудового законодавства та 
відповідальності роботодавців у разі його порушення, змін розміру мінімальної 
заробітної плати, прожиткового мінімуму та інших соціальних гарантій та трудових 
прав працівників -  пенсіонерів.

Згідно Закону України «Про звернення громадян » підготовлено відповіді на 2 
звернення з питань, що належать до компетенції відділу.

Станом на 01.01.2019 року отримувачами послуг територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вараш було 2045 
осіб. З метою отримання допомоги протягом року до територіального центру 
звернулись 1032 особи.

Відповідно до норм Порядку визначення потреб населення адміністративно- 
територіальної одиниці у соціальних послугах шляхом опитування та співпраці з 
медичними закладами, житлово-комунальними господарствами, громадськими 
організаціями забезпечено проведення виявлення громадян, які потребують надання 
соціальних послуг. Виявлено 36 осіб.



З метою отимання соціальної послуги догляду дома звернулося 9 осіб. Всі 
звернення задоволено.

Соціальну послугу догляду дома надають 25 соціальних робітників 280 
одиноким та одиноко проживаючим громадянам міста. Платні соціальні послуги на 
дому отримувало 17 осіб.

Комісією з внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг та 
завідувачами відділень забезпечено проведення планових та раптових перевірок 
роботи соціальних робітників. Проведено 48 перевірок.

Забезпечено надання послуг по ремонту та пошиттю одягу, перукарських 
послуг. Станом на 01.01. 2019 року послуги по ремонту та пошиттю одягу отримало 
163 особи на суму 3 тис. грн. Послугами перукаря забезпечено 217 осіб на суму -  10 
тис. грн.

Забезпечено функціонування пункту прокату. Протягом року технічними 
засобами реабілітації забезпечено 10 осіб.

Забезпечено продуктовими наборами 624 особи, гуманітарним одягом, взуттям, 
іншими предметами домашнього вжитку -  113 осіб.

Оформлено документи на отримання грошової допомоги мешканцям Вараш, 
які потребують дороговартісного лікування, відповідно Програми соціальної 
допомоги в місті Вараш на 2018 - 2020 рік 14 особам.

Відповідно Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018 - 2020 рік, 
250 одиноким та малозабезпеченим особам з інвалідністю забезпечено виплату 
адресну матеріальної допомогу.

Організатором культурно - дозвіллєвої діяльності відділення організації 
надання адресної натуральної, грошової допомоги та соціальних послуг забезпечено 
роботу «Краєзнавчого» гуртка. За звітний період гурток відвідало 138 осіб.

У відділенні соціальної адаптації та реінтеграції бездомних громадян та осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі за звітний період послуги отримало 15 осіб, з них: 
послуги з харчування та облаштування на нічліг - 5 осіб, послуги надання реєстрації -  
10 осіб.

Надано консультації з питань отримання послуги догляду дома 4 особам, з 
питань отримання грошової допомоги особам, які потребують дорого вартісного 
лікування - 18 особам, з питань надання допомоги на поховання непрацюючих осіб, 
працездатного віку -  3 особам.

Протягом року у Вараському міському центрі комплексної реабілітації для 
осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко послуги надано 254 особам (163 дітям з 
інвалідністю, 30 особам з інвалідністю та 61 дитині, яка належить до групи ризику 
щодо отримання інвалідності).

Відповідно до кількості отримувачів послуг, які перебували на всіх формах 
відвідування сформовано мережу груп, згідно віку та рівнів розвитку дітей (6 груп - з 
денним, 2 групи - з амбулаторним перебуванням).

За територіальною приналежністю з м. Вараш послуги отримало 102 дитини з 
інвалідністю, 61 дитина, яка належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, 
30 осіб з інвалідністю та 61 особа з Рівненської області.

За формами обслуговування: на соціальній послузі денного догляду перебувало 
25 осіб з інвалідністю та 28 дітей з інвалідністю, на амбулаторній формі перебування - 
74 діти з інвалідністю та 61 дитина, яка належать до групи ризику щодо отримання



інвалідності, на стаціонарній формі перебування - 61 дитина з інвалідністю та 1 особа 
з інвалідністю.

Послугами соціального супроводу/ патронажу скористалося 4 особи з 
інвалідністю.

Фахівцями відділення соціальної реабілітації проведено 1451 групове та 5536 
індивідуальних занять для 224 дітей з інвалідністю, дітей, які належать до групи 
ризику щодо отримання інвалідності та 26 осіб з інвалідністю.

Фахівцями з фізичної реабілітації надано послуг 194 особам, відпущено 2250 
процедур (8881,8 процедурних одиниць).

У кабінеті фізіотерапії послуги отримали 171 особа, відпущено 2633 процедури 
(14253 процедурних одиниць).

Сестрами медичними з масажу надано послуги 201 отримувачу послуг, що 
становить 2201 процедуру (10197,5 масажних одиниць).

Послуги з бальнеології отримали 178 осіб, відпущено 3154 процедури (9936 
процедурних одиниць).

Послугами кабінету теплолікування скористалися 84 отримувача послуг, 
відпущено 1071 парафіно-озокеритна аплікація (0147,5 процедурних одиниць).

У закладі організовано надання платних послуг населенню у комплексі 
«Соляна кімната». Відвідувачами комплексу було 198 отримувачів послуг Центру 
реабілітації, та 83 жителя міста. Відпущено послуг на суму 18 484.00 грн.

Послуг фітотерапії, зокрема споживання фіточаїв із зборів лікарських трав 
відпущено 2813 процедур (5626 процедурних одиниць), сиглентно-кисневих пінок - 
2403 процедури (4812 процедурних одиниць).

Наприкінці 2018 року запроваджено новий вид реабілітації -  мікрополяризація 
головного та спинного мозку. Послуги отримали 5 отримувачів послуг, відпущено 50 
процедур.

З метою забезпечення денної зайнятості у закладі працювало 11 гуртків. 
Викладачами з трудового навчання проведено 1130 групових та індивідуальних 
занять, охоплено 36 дітей та 16 осіб з інвалідністю.

Відповідно до угоди між ВМЦСССДМ у Центрі функціонували гурток з 
адаптивної фізичної культури «Школа здоров'я», та гурток «Джерела».

В співпраці з Палацом культури ВП РАЕС, Центром дозвілля «Лісова пісня», 
Центром зайнятості, бібліотеками та іншими закладами міста забезпечено проведення 
музичних занять, свят і розваг.

Забезпечено участь вихованців інтегративного театру «Крок» на 12-тих 
Всеукраїнських зустрічах «Червоноград скликає друзів» з театралізованою виставою 
«Бджолині історії».

Забезпечено участь Всеукраїнському конкурсі «Барви життя»,в заключному 
гала-концерті, присвяченому Міжнародному дню людей з інвалідністю.

Відповідно до угоди про співпрацю між управлінням освіти виконавчого 
комітету Вараської міської ради та Центром надано освітні послуги 9 дітям, які за 
рішенням ПМПК рекомендоване індивідуальне навчання.

У 2018 році у навчальні заклади інтегровано 15 осіб, з них 9 - у  ЗНЗ, 6-у 
заклади дошкільної освіти.

В рамках підвищення фахової майстерності забезпечено проведення 
педагогічних рад, методичних нарад, «годин роздумів» по матеріалах періодичної 
преси.



Забезпечено роботу творчої групи «Педагогічна система М.Монтессорі в 
реабілітаційно-корекційній роботі з дітьми з інвалідністю», роботу семінару- 
практикуму «Розлади спектру аутизму: особливості організації реабілітаційно - 
корекційної роботи».

В рамках тренінгу «Профілактика професійного вигорання педагогічних 
працівників» практичним психологом забезпечено проведення занять для педагогів.

Організовано роботу практикуму «Перлини професійного зростання».
Впродовж року забезпечено роботу Консультпункт для педагогічних 

працівників.
Забезпечено проведення тематичних перевірок «Стан організації роботи з 

професійної орієнтації, формування та вдосконалення трудових навиків дітей та 
повнолітніх осіб з інвалідністю в умовах Центру» та «Стан організації роботи з 
професійної орієнтації, формування та вдосконалення трудових навиків дітей та 
повнолітніх осіб з інвалідністю в умовах Центру».

В рамках лекторію для батьків «Неповносправна дитина в сім'ї та суспільстві» 
забезпечено надання консультацій корекційними фахівцями, вихователями.

Забезпечено проведення батьківської конференції на тему «Забезпечення 
професійної орієнтації та оволодіння трудовими навиками отримувачів послуг в 
умовах Центру» з онлайн-презентацією роботи фахівців закладу, спільних 
реабілітаційних заходів, майстер-класів.

З метою ознайомлення громадськості з діяльністю Центру забезпечено 
проведення зустрічей з батьками, представниками міської влади, асоціацією захисту 
прав інвалідів з дитинства «Надія», меценатами.

Забезпечено висвітлення діяльності на власному сайті та на одноіменній 
сторінці у «Фейсбук», місцевих ЗМІ.

В.о. начальника Р.Турук




