КОТЕЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
тридцять перша сесія
РІШЕННЯ
11 червня 2019 року
Про хід виконання районної Програми
підтримки соціально вразливих верств
населення Котелевського району
на 2016-2020 роки «ТУРБОТА»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши подання управління соціального захисту населення
Котелевської районної державної адміністрації від 10.05.2019 року № 01-1025
та враховуючи рекомендації профільної постійної комісії районної ради,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про хід виконання районної Програми підтримки
соціально вразливих верств населення Котелевського району на 2016-2020 роки
«ТУРБОТА» взяти до відома (додається).
2. Районній державній адміністрації, селищній, сільським радам району
забезпечити виконання заходів Програми.
3. Організацію виконання рішення покласти на Котелевську районну
державну адміністрацію, контроль – на постійну комісію районної ради з
питань соціальної і гуманітарної сфери, молодіжної політики, спорту та
туризму.

Голова районної ради

В. ТИМОШЕНКО

Довідка
про хід виконання районної програми підтримки соціально вразливих верств
населення Котелевського району на 2016-2020 роки “ТУРБОТА”
за 2018-2019 роки.
Зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій різних форм власності, в 2018 та 2019 роках
були спрямовані на поглиблення соціального захисту ветеранів війни та
праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення та інших категорій, які
перебувають у складних життєвих обставинах.
1. В районі забезпечується виконання державних, обласних та районних
програм щодо соціального захисту населення.
2. За 2018 рік виплачена матеріальна допомога з районного бюджету:
- 87 сім’ям та громадянам, що опинилися в скрутних життєвих
обставинах на суму 130 тис.грн.(передбачалося Програмою 132 тис.грн.);
За перший квартал 2019 року виплачена матеріальна допомога з
районного бюджету 50 сім’ям та громадянам, що опинилися в скрутних
життєвих обставинах на суму 47 тис.грн.(передбачалося Програмою 200
тис.грн.).
3. Працівниками відділень територіального центру виявлено та обслуговано
2016 громадян похилого віку та інвалідів, які потребують різних видів
соціальної допомоги. Відділенням соціальної допомоги вдома виявлено та
обслуговано
400 осіб,
відділенням денного перебування виявлено та
обслуговано 934 осіб, відділенням організації надання адресної натуральної та
грошової допомоги виявлено та обслуговано 653 особи, у стаціонарному
відділенні та філії стаціонарного відділення на повному державному утриманні
перебуває 27 пенсіонери та інваліди.
Виявлено та обслуговано 20 сімей учасників АТО, які скористалися
послугами перукаря, швачки, взуттьовика, санітарно-гігієнічними послугами та
послугами відділення денного перебування.
За перший квартал 2019 року Працівниками відділень територіального
центру виявлено та обслуговано у першому кварталі 2019 року 1103 громадян
похилого віку та інвалідів, які потребують різних видів соціальної допомоги.
Відділенням соціальної допомоги вдома виявлено та обслуговано 355 осіб,
відділенням денного перебування виявлено та обслуговано
660 осіб,
відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги
виявлено та обслуговано 653 особи, у стаціонарному відділенні та філії
стаціонарного відділення на повному державному утриманні перебуває 32
пенсіонери та інваліди.
Виявлено та обслуговано 5 сімей учасників АТО, які скористалися
послугами перукаря, швачки, взуттьовика, санітарно-гігієнічними послугами та
послугами відділення денного перебування.
4. На утримання територіального центру та стаціонарних відділень виділено
коштів в сумі 6137,1 тис.грн., з них субвенції з селищної та сільських рад
1084,7 тис.грн. На 2019 рік на утримання територіального центру та

стаціонарних відділень виділено коштів в сумі 6835,2 тис.грн., з них субвенції
з селищної та сільських рад 960 тис.грн.
5. З 1 вересня по 1 жовтня 2018 року проводилася благодійна акція
“Милосердя”, організована робота по залученню благодійних коштів для
надання малозабезпеченим пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці,
іншим соціально-вразливим верствам населення натуральної допомоги у
вигляді продуктових та промислових товарів (5 пенсіонерам надана благодійна
допомога на загальну суму 200 грн. та організовано привітання та вручення
подарунку громадянці похилого віку, якій виповнилося 100 років на суму 338
грн.).
6. До управління соціального захисту населення у 2018 році звернулося за
призначенням субсидії на ЖКП 7333 сімей, призначено – 2927 решта в процесі
обробки, середній розмір субсидії 936.0 грн., нараховано коштів 39317,4
тис.грн; на тверде паливо та скраплений газ – звернулося 208 сімей,
призначено – 170 сім’ям, середній розмір субсидії – 2965,0 грн., нараховано –
493,9 тис.грн.
Потягом першого кварталу 2019 року до управління соціального захисту
населення звернулося за призначенням субсидії на ЖКП в першому кварталі
2019 року 259 сімей, призначено – 245 решта в процесі обробки, середній
розмір субсидії 150,72 грн., нараховано коштів 5568,4 тис.грн; на тверде
паливо та скраплений газ – звернулося 145 сімей, призначено – 88 сім’ям,
середній розмір субсидії – 2878 грн., виділено - 748,1 тис.грн.
На придбання канцелярського приладдя та витратних матеріалів
виділено управлінню соціального захисту населення 30.0 тис.грн. з районного
бюджету
Пунктом прокату у 2018 році видано в тимчасове користування засоби
реабілітації (інвалідні візки, ходунці, милиці, палиці, крісло-стілець) 79
пенсіонерам та інвалідам.
Перукарем відділення у 2018 році згідно графіка здійснено 28 виїздів до
сільських рад, масажист – 65 виїздів.
7. Районною лікарнею забезпечено надання безоплатної невідкладної медичної
допомоги всім категоріям населення. Весь об’єм обстежень (рентгенологічні,
ЕФГДС, УЗД, лабораторні дослідження) малозабезпеченим верствам населення
проводяться безкоштовно. За 2018 рік здійснено 3 виїздів, оглянуто 57 осіб.
8. Проводиться позачергова госпіталізація пільгових категорій населення:
проліковано в госпіталях: інвалідів війни - 3, учасників бойових дій - 14,
учасників війни - 2, членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – 1, дітейінвалідів-1. Працює пункт прокату засобів догляду за тяжкохворими.
9. На безкоштовне медичне забезпечення пільгових категорій населення, в разі
амбулаторного лікування, протягом 2018 року використано 30,0 тис. грн. Надано
медичні засоби та ліки 141 особам, протягом 2019року використано 105,03 тис.
грн.. Надано медичні засоби та ліки 142 особам.
10. Придбано технічні засоби реабілітації для 19 інвалідів та в тому числі 11
дітей – інвалідів засоби для гігієнічного догляду за хворими – підгузники та
сечоприймачі - на 220,9 тис.грн. У 2019 році придбано технічні засоби

реабілітації для осіб з інвалідністю та в тому числі дітей з інвалідністю за
рахунок субвенції сільських рад на суму 69,019 тис.грн. У 2019 році
придбано технічні засоби реабілітації для 13 інвалідів та для 10 дітей –
інвалідів засоби для гігієнічного догляду за хворими – підгузники та
сечоприймачі - на 79,6 тис.грн.
11. Профінансовано зубопротезування 10 учасників АТО на суму 25.0 тис.грн.
12. Всіма службами району проводиться виявлення осіб, що потребують різних
видів допомоги. 71 особі надають соціальні послуги інвалідам 1 та 2 групи та
особам, які досягли 80-річного віку. За 2018 рік використано 146,8 тис. грн. з
районного бюджету. В 2019 році 73 особам надають соціальні послуги,
інвалідам 1 та 2 групи та особам, які досягли 80-річного віку. Станом на 1
квітня 2019 року використано 50,2 тис. грн. з районного бюджету.
Працівниками відділень територіального центру у 2018 році виявлено та
обслужено 2217 громадян похилого віку та інвалідів, які потребують різних
видів соціальної допомоги. У першому кварталі 2019 року 1103 громадян
похилого віку та інвалідів, які потребують різних видів соціальної допомоги.
13. До Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана організовано
відвідування керівниками району, головами селищної та сільських рад,
головами рад ветеранів, керівниками сільськогосподарських підприємств
підопічних стаціонарного відділення, що розташоване в с. Деревки та філії
стаціонарного відділення, що розташована в с. Велика Рублівка та вручення
продуктових наборів, а також відвідування та вшанування людей похилого віку
в кожній сільській раді. Відділенням денного перебування організовано
концертну програму.
14. Підопічним відділення соціальної допомоги вдома оформлені документи на
отримання субсидії та пільги на тверде паливо та скраплений газ. 52 громадян
похилого віку, які користуються пічним опаленням, забезпечені дровами.
Отримали кошти на тверде паливо 42 сім’ї пільгових категорій населення
району та 36 сімей на скраплений газ на суму 61,9 тис.грн. У 2019 році
призначено субсидію на тверде паливо 39 сім»ям пільгових категорій населення
району та 34 сім»ям на скраплений газ. На дані цілі виділено 100,6 тис.грн.
15. На поховання 5 громадян, що не досягли на день смерті пенсійного віку,
виплачено з районного бюджету 15,0 тис.грн. У 2019 році на ці цілі виділено з
районного бюджету 18,0 тис.грн
16. Проводиться широка роз’яснююча робота з ветеранами про отримання пільг
та субсидій.
17. На проїзд до санаторію та в зворотному напрямку громадянам, що
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС передбачено кошти 6,5 тис.грн.,в 2019
році передбачено 10,00 тис.грн.
18. В районі витримується 4% квота виконання нормативів робочих місць для
інвалідів.
19. 9 дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС охоплено оздоровленням та
відпочинком , відповідно до рекомендації фахівців.
20. На відзначення 26 квітня та 14 грудня, вшанування ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, надання матеріальної допомоги особам, що мають статус постраждалих

внаслідок аварії на ЧАЕС, виділено 35.0 тис.грн. з районного бюджету та до 26
квітня виділялася матеріальна допомога ліквідаторам, що проживають в селах,
з бюджетів сільських рад. В 2019 році виділено 50.0 тис.грн. .
21. У 2018-2019 навчальному році у чотирьох загальноосвітніх навчальних
закладах — Котелевській гімназії № 1 імені С.А. Ковпака, у 2 та 4 ЗОШ І-ІІІ
ступенів та Деревківській ЗОШ І-ІІІ ступенів — запроваджено інклюзивне
навчання. Охоплено навчанням 4 дітей. Введено по 0,5 ставки асистента
вчителя, для проведення занять з такими дітьми.
Відділом освіти, сім’ї та молоді здійснюється моніторинг навчальних
закладів з метою визначення
необхідності їх оснащення спеціальними
засобами для забезпечення вільного доступу дітей з інвалідністю безпосередньо
до навчального закладу, навчальних та інших приміщень. На даний час такі
діти в районі відсутні.
Сформовано банк даних дітей, які не відвідують навчальні заклади через
відхилення у здоров’ї. Проводиться моніторинг їх потреб у профільних
спеціалістах.
22-23. Виплачено 220 учасникам бойових дій, що брали участь в
антитерористичній операції на пільговий проїзд та безкоштовне проходження
медичних оглядів (1000 грн. кожному) кошти в сумі 220,0 тис.грн., у 2019 році
виділено 230,0 тис.грн. Оздоровлено 1 учасника АТО та 2 членів родини за
рахунок коштів місцевого бюджету,виділено 14,484 тис.грн., та Центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться робота по виявленню
бажаючих оздоровитися в 2018 та у 2019 роках
24. Грошова допомога двом дітям, батьки яких брали участь в АТО та смерть
яких пов’язана з виконання обов’язків військової служби, проходженням
військової служби та захистом Батьківщини виплачено з районного бюджету 24 тис.грн., у 2019 році виділено 70 тис.грн.
25. На фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів, що
діють в районі виділено:
- громадська організація ветеранів району - 75.0 тис.грн. ;
- на забезпечення діяльності громадської організації - місцевий осередок
всеукраїнської організація інвалідів “Союз організації інвалідів України”
виділено з районного бюджету 25,0 тис.грн., Котелевською селищною радою
0.0 тис.грн., Деревківською, Ковалевською сільськими радами по 6.0 тис.грн.,
- Котелевська районна організація Української спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) - 50,0 тис.грн.,
у 2019 році виділено:
- громадська організація ветеранів району- 70.0 тис.грн. ;
- на забезпечення діяльності громадської організації - місцевий осередок
всеукраїнської організація інвалідів “Союз організації інвалідів України”
виділено з районного бюджету 50,0 тис.грн.,
- Котелевська районна організація Української спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)-70,0 тис.грн.,
- п.19, 25,28 не фінансувалися із-за відсутності потреби (передбачалися
кошти в сумі 100 тис.грн. на співфінансування на підтримку житлового

будівництва (придбання) для учасників АТО та сімей в яких проживають дітиінваліди, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС та інваліди 1
групи ЧАЕС та надання додаткових соціальних гарантій учасникамдобровольцям АТО,статус яким встановлено Комісією ОДА).

Виконувач обов’язків
начальника управління
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