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Про стан роботи щодо соціального  

захисту осіб з інвалідністю, ветеранів 

війни та праці 

 

Управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради 

забезпечує реалізацію державних програм у сфері соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці шляхом надання пільг, призначення та 

виплати встановлених законодавством компенсацій та інших соціальних 

допомог. 

Підприємствами-надавачами послуг за надані житлово-комунальні 

послуги пільговим категоріям за 2018 рік нараховано 38,4 млн грн. 

Фінансування даної пільги здійснюється за рахунок субвенцій з державного 

бюджету. 

Упродовж 2018 року 1372 особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю виплачено державну соціальну допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю» на суму 27,8 млн грн. 

          За минулий рік видано 1716 направлень на забезпечення засобами 

реабілітації та укладено 107 договорів, за якими сплачено кошти в сумі           

3,7 млн грн, виплачено компенсацію за самостійно придбані засоби 12 особам 

на суму 35,6 тис.грн, оздоровлено в санаторіях 104 ветерани війни та особи з 

інвалідністю, виплачено компенсацію за невикористану санаторно-курортну 

путівку 121 особі з інвалідністю на суму 48,4 тис.грн, 192 дитини з інвалідністю 

направлено на реабілітацію до обласного центру соціальної реабілітації, 1особу 

з інвалідністю – на навчання до Всеукраїнського центру комплексної 

реабілітації с. Лютіж Київської області. 

Щорічно до Дня Перемоги ветеранам війни проводиться виплата разової 

грошової допомоги. У 2018 році її отримали 4457 ветеранів війни на суму        

6,0 млн грн. 
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Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) опікується 1366 особами, з яких 425 осіб з інвалідністю та 79 ветеранів 

війни. За 2018 рік цим категоріям підопічних надано допомогу продуктами 

харчування та промисловими товарами на суму 33,1 тис.грн. 

У зв’язку з проведенням на сході України антитерористичної операції, 

операції об'єднаних сил в управлінні ведеться облік осіб, які приймали участь у 

їх проведенні. На даний час в районі проживає 42 особи з інвалідністю 

внаслідок війни, 1519 учасників бойових дій, 4 учасника війни та 24 сім”ї 

загиблих військовослужбовців. Дані особи користуються пільгами на житлово-

комунальні послуги. Додатково до встановлених законодавством пільг сім’ям 

загиблих учасників антитерористичної операції рішенням районної в місті ради 

надано 50-процентну знижку на оплату житлово-комунальних послуг за 

рахунок коштів місцевого бюджету. За минулий рік направлено на 

психологічну реабілітацію 10 учасників бойових дій, оздоровлено 13 осіб,  

одному учаснику бойових дій проведено ремонт протезно-ортопедичного 

виробу, оплачено навчання за професією водія на суму 188,6 тис.грн для           

33 осіб. 

Разом з тим, в роботі управління існують певні проблеми. Спеціалістам 

управління необхідно посилити роз’яснювальну роботу серед учасників 

бойових дій в зоні проведення АТО/ООС з метою направлення їх до 

реабілітаційних установ для надання психологічної реабілітації, поліпшення їх 

психологічного та емоційного стану. 

Необхідно постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з 

молодими особами з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю з питань 

направлення їх на навчання до центрів професійної реабілітації. 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, керуючись ст.ст. 34,41 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет районної у місті 

ради вирішив: 

1. Інформацію про стан роботи щодо соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці взяти до відома (додається). 

 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення районної у місті 

ради (МАРЧУК І.), територіальному центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Новозаводського району м. Чернігова          

(АЛЄКСЄЄВА М.): 

- систематично аналізувати стан роботи щодо соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці;  

- забезпечувати виконання заходів з соціального захисту та соціально-

побутового обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, 

дотримуватись вимог законодавства; 

- постійно обстежувати умови проживання ветеранів війни та праці, осіб з 

інвалідністю, надавати їм необхідну допомогу; 

- залучати підприємства, організації до надання допомоги особам з 

інвалідністю, ветеранам війни та праці – підопічним територіального центру; 
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- систематично інформувати громадян про роботу управління, 

територіального центру з питань соціального захисту населення, змін в 

законодавстві, використовувати для цього засоби масової інформації. 

 

3. Про хід виконання даного рішення інформувати виконавчий комітет 

районної у місті ради до 01 жовтня 2019 року та 01 квітня 2020 року. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого 

справами виконкому ЛИЧАК С. 

 

 

 

Голова районної у місті ради            Т. КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ 

 

Заступник голови  районної  у місті  ради 

з питань діяльності виконавчих органів  

ради - керуючий справами виконкому                  С. ЛИЧАК 
 


