
 

Інформація про роботу управління соціального захисту Лиманської 

міської ради за  2018 рік. 

 

На виконання державних соціальних програм, на підставі чинного 

законодавства, структурними підрозділами  управління соціального захисту 

населення протягом  2018 року виконана наступна робота: 

Контингент пільгової категорії громадян станом на 01.01.2019 року  становить 

14292 особи, з них: 

• ветерани органів внутрішніх справ та військової служби – 111 осіб; 

• ветерани праці –1925 осіб; 

• ветерани війни – 1187 осіб; 

• реабілітовані громадяни відповідно до Закону України „Про реабілітацію 

жертв політичних репресій в Україні” –2 особи; 

• громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи– 231 особа 

(крім пільговиків, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни); 

• особи, які мають пільги за соціальною та професійною ознакою  відповідно до 

діючих Законів України „Про освіту” абз.1 част. 4 ст. 57, Основи 

законодавства  України про охорону здоров’я п „ї” част.1, Основи 

законодавства України про культуру част. П ст. 29, „Про соціальний та 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, – 223 особи; 

• діти війни – 3362 особи; 

• жертви нацистських переслідувань –3 особи; 

• особи з інвалідністю  загального захворювання  – 1754 особи; 

• пенсіонери за віком – 3980 осіб; 

• багатодітні сім’ї – 346  ; 

• діти з багатодітних сімей -1162 особи; 

• прийомна  сім’я-5; 

• сім’я опікуна – 1. 

 Протягом 2018 року спеціалісти відділу персоніфікованого обліку 

здійснювали збір інформації щодо зазначених категорій пільговиків, на підставі якої 

в Реєстр включені відомості про 369 пільговиків, також вносились відповідні 

уточнення у разі визнання такими, що втратили чинність, чи зупинення дії 

законодавчих актів, на підставі яких пільговики отримують пільги. 

 Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків постійно 

підтримується в актуальному стані. Відомості внесені до Реєстру використовуються 

при розрахунках за надані пільговикам послуги з житлово-комунальними 

організаціями та підприємствами - надавачами послуг. Контингент осіб з 

урахуванням членів сім’ї, які користувалися зазначеними пільгами становить 

близько 2460 осіб на сумму 4715,6 тис.грн. 

 Щомісяця здійснювався контроль за використанням державних коштів згідно 

програми «ЄДАРП» та проводилася перевірка інформації, яка надавалась 16 

підприємствами. 

 Протягом 2018 року нараховані кошти 529 особам на суму 856,081тис.грн, які 

мають право на пільги, для придбання твердого палива та скрапленого газу. 

Протягом 2018 року проведено 12 засідань комісії з питань надання пільг 

окремим категоріям громадян за фактичним місцем проживання. 

 



           Протягом 2018 року нараховано щомісячних соціальних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації, які навчаються за 

денною формою за державним замовленням  225 особам на суму 3599.9  тис.грн.  

 

 Відділом по обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни та праці здійснюється 

формування особових справ осіб з інвалідністю  відповідно до вимог нормативно – 

правових актів.  

           В зв’язку з проведенням АТО збільшуються звернення учасників АТО, які 

мають статус УБД та члени сімей загиблих учасників АТО.   

Протягом 2018 року до управління звернулось 

- 21 особа з числа учасників антитерористичної операції для проходження 

професійної адаптації, з них направлено на професійну адаптацію 7 учасників  АТО 

відповідно до кошторису; 

- 4 особи з числа учасників антитерористичної операції для отримання послуг 

із психологічної реабілітації та отримали реабілітацію; 

- 2 учасника  АТО отримали  санаторно-курортне лікування. 

Згідно Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громадина на 2018 рік передбачено виплату матеріальної допомоги 

учасникам антитерористичної операції, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення 

антитерористичної операції та отримали поранення в 2014-2018 роках та сім’ям 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на суму 512,00 тис грн 

     Протягом 2018 року з питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

звернулось з заявами  12 осіб. Всі заяви були розглянуті на комісії яка була створена 

згідно рішення Лиманської міської ради від 17.10.2018 № 344 «Про створення 

комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України . 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012р. № 321 «Про 

затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, 

переліку таких засобів» відділом з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни 

та праці здійснюється формування особових справ. 

В 2018 році  звернулися до управління 295 осіб з індивідуальною програмою 

реабілітації  та  висновками лікарсько–консультативної комісії з питань оформлення 

заявки для  отримання засобів  реабілітації. На підставі заявок спеціалістами було 

сформовано 110 двох та трьох сторонніх договорів на загальну суму 1719,84 тис. 

грн. Всі кошти використані в повному обсязі. 

Протягом 2018 року забезпечено 213 осіб технічними та іншими засобами 

реабілітації ( кількість виробів 486 шт.) 

Ведеться робота по внесенню відомостей до Центрального банку даних з 

проблем  інвалідності, який постійно підтримується в актуальному стані.  

Спеціалісти управління безпосередньо приймають участь у роботі ВКК з 

розробки індивідуальної програми реабілітації для дітей з інвалідністю. 

         Протягом  2018 року пройшли оздоровлення в санаторно-курортних  закладах: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни – 3 особи.; 

- особи з інвалідністю загального захворювання та з дитинства – 19 осіб, в т.ч. 2 

особи з інвалідністю пройшли оздоровлення в санаторіях, які належать до 

сфери управління Мінсоцполітики; 



         На оздоровлення осіб з інвалідністю в 2018 році виділено 171,4 тис.грн. 

         Виплачено компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку 25 

особам, в т.ч.  18 особам з інвалідністю внаслідок війни   та  4 особам з інвалідністю 

загального захворювання та з дитинства  на загальну суму 11,3 тис.грн 

 На оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

віднесених до 1 категорії на 2018 рік було виділено 40,9 тис.грн. та оздоровлено 6 

осіб. 

 В 2018 році було здійснено виплату грошової компенсації замість санаторно-

курортної путівки 5 особам на суму 2,4 тис.грн. 

 В 2018 році отримали щорічну разову грошову допомогу до 5 травня  1482 

осіб на суму 1619,5 тис.грн 

           Комісією з питань встановлення статусу особі з інвалідністю внаслідок війни, 

учасника війни, особи на яку поширюється чинність Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Жертви нацистських 

переслідувань»  встановлено статус та надані відповідні пільги – 5 особам. 

           Продовжується робота по встановлення статусу «Ветеран праці»,  видача та 

заміна посвідчень. 

В 2018 році було здійснено виплату компенсації вартості безоплатного або з 

50-відсотковою знижкою вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту 

України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним 

транспортом 8 громадянам віднесеним до 1 та 2 категорії осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 3,2 тис.грн. 

         На обліку перебуває 36 осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, в тому числі 3 

дитини з інвалідністю до 18 років по зору. З метою підвищення життєвого рівня цієї 

категорії населення рішенням Лиманської міської ради  від   №  «Про надання пільг 

з оплати житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива і 

скрапленого газу особам з інвалідністю по зору у 2018 році»   особам з інвалідністю 

по зору 1 та 2 груп та дітям з інвалідністю по зору до 18 років надається пільга у 

розмірі 50 відсотків знижки на оплату житлово – комунальних послуг, 

електроенергії, на отримання (в тому випадку, коли житлове приміщення не 

забезпечено електро-, тепло- або газопостачанням для опалення) твердого палива і 

скрапленого газу в межах  норм споживання в разі відмови у призначенні субсидії. 

Користуються пільгою 26 осіб.  

      Згідно Постанови Кабінету Міністрів України  від 14.02.2007 року № 228  „Про 

порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування ” протягом року 

виплачено компенсацію 15 особам з інвалідністю, що  мають право на отримання 

компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та 27 осіб на 

транспортне обслуговування. 

        Протягом 2018 року управлінням було направлено на реабілітацію 2 особи з 

інвалідністю до Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації 

осіб з інвалідністю «Донбас» . 

       В 2018р.  пройшла курс реабілітації за кошти державного бюджету одна  дитини 

з інвалідністю в Міжнародній клініці відновного лікування. 

 Згідно Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громадина на 2018 рік передбачено  видатки на забезпечення дітей з 

інвалідністю і дітей віком  до двох років, які належать до групи ризику щодо 

отримання інвалідності, реабілітаційними послугами з міського бюджету. Пройшли 

курс реабілітації згідно поданих заяв -  8 дітей. 



В 2018 році в Лиманському Центрі комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю  курс реабілітації пройшли 32 дитини з інвалідністю, згідно 

індивідуальних програм реабілітації. Зарахування дітей з інвалідністю в центр 

проходить на підставі повідомлення про направлення дитини з інвалідністю на 

реабілітацію видане управлінням  соціального захисту населення, при оформлені 

повного пакету документів за наявності медичного висновку та індивідуальної 

програми реабілітації. 

         Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 

29.12.2001 № 549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати 

(пансіонати)  для громадян похилого віку,  інвалідів та дітей» управління  в разі 

потреби оформлює документи для влаштування до будинку – інтернату. Протягом 

2018р. до управління для оформлення до будинку – інтернату звернулось 10 осіб. 

          Згідно постанови КМУ ві 29.12.2009 р. № 1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з 

питань соціального обслуговування до управління звернулось з заявою 154 особи.  

           Постійно проводиться роз’яснювальна робота з внутрішньо-переміщеними 

особами та з учасниками бойових дій з числа осіб, які безпосередньо приймали 

участь в антитерористичній операції щодо їх пільг та прав. 

          Управлінням соціального захисту населення за рахунок державного бюджету, 

згідно ПКМУ від 08.04.2015р.№ 185 «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби » здійснюється 

разова виплата матеріальної допомоги. У 2018 році отримали матеріальну допомогу 

10 осіб на суму 26,2 тис.грн. 

       Спеціалістами управління ведеться робота по видачі та подовженню посвідчень 

батьків та дітей багатодітної сім’ї. Протягом 2018 року видано 56 посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та 141 посвідчення дітей з багатодітної сім’ї. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. №256 

«Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із 

соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій 

населення» здійснюється виплата одноразової матеріальної допомоги непрацюючим 

малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Отримали 

матеріальну допомогу   40 осіб. 

 В 2018р. відділом допомог та компенсаційних виплат збережена кількість 

одержувачів   державної  соціальної допомоги, яка виплачується за рахунок коштів 

державного бюджету , згідно з законом України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», відповідно Закону України « Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», відповідно Закону України « Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», Постанови 

КМУ «Тимчасова державна допомога, дітям батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не 

відоме», «Державна соціальна допомога особам які не мають права на пенсію та 

особам з інвалідністю», «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, 

яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за нею», «Про затвердження Порядку призначення 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату». 

      Видатки бюджету на державні допомоги  будуть збільшуватись на підставі 

очікуваного підвищення прожиткового рівня яке передбачається Урядом України.  



     Так в 2018 році виплатили державної соціальної допомоги 3697 сім’ям на суму  

81118,1 тис.грн. 

Контингент одержувачів тимчасової допомоги згідно постанови КМУ від 

22.02.2006 р. № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,  не мають 

можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» у кількості  30 

осіб. Розмір допомоги залежить  від середньомісячного сукупного доходу сім’ї та 

збільшується в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму та зміною вікової 

категорії дітей - становить в 2018 році - 96,6 тис. грн. 

 Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» постійно спостерігається збільшення кількості сімей які 

мають право на отримання цієї допомоги. Значна кількість таких сімей є 

багатодітними та сімей в яких є особи з інвалідністю. Кількість отримувачів 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в 2018 року становитиме 

1078 сімей, яким виплачено державних коштів на суму 17246,0 тис. грн. Розмір 

допомоги залежить  від сукупного доходу сім’ї, кількості членів сім`ї та 

установленого граничного рівня малозабезпеченості.  

 Згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» спостерігається збереження 

контингенту одержувачів даного виду  допомоги.  Середній розмір допомоги 

підвищується відповідно до прожиткового мінімуму, передбаченого для 

непрацездатної особи. Кількість одержувачів цієї допомоги в 2018 році становить 

721 особа на загальну суму 14263,9 тис.грн. 

Розмір державної допомоги буде збільшуватись  відповідно до Закону 

України « Про державний бюджет України» та внесення змін до Закону України « 

Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» щодо підвищення розміру  надбавки на догляд за дітьми інвалідами 

підгрупа А.  

 Контингент одержувачів компенсації згідно постанови КМУ від 29.04.2004 р. 

№ 558  у 2018 р. в кількості 160 одержувачів на суму 273,4 тис. грн., розмір 

допомоги регулюється в залежності від установленого прожиткового мінімуму. 

 В 2018 році відповідно ст. 5 Закону України « Про психіатричну допомогу»  

мають право  на отримання щомісячної грошової допомоги особи,  які проживають 

разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за 

висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за ним 54 отримувача на суму 1411,6 тис. грн.  

 На обліку в управлінні як одержувачі допомоги згідно постанови КМУ від 

31.01.2007 № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомним батькам за принципом «гроші ходять за 

дитиною»   перебувають 10 прийомних сімей та 1 будинок сімейного типу,  в яких 

виховуються  27 дітей, в 2018 році. виплачено 1524,2 тис. грн. 

          В 2018 році збережена кількість отримувачів допомоги відповідно Закону 

України « Про державну  соціальну допомогу особам які не мають права на пенсію 

та особам з інвалідністю»  Кількість одержувачів та видатки становлять : 135 осіб на 

суму – 2649,00 тис.грн 

 В зв’язку із внесенням змін до пенсійного законодавства введена в дію 

тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. В 2018 р. до управління 



звернулось 4 особи, але набули право та отримують допомогу 2 особи яким в 2018 

році виплачено 32,2 тис. грн.  

 Житлова субсидія є одним із видів соціальної підтримки незахищених верст 

населення. Протягом 2018 року у в Лиманській ОТГ було охоплено 10,50 тис сімей, 

до кінця року надано субсидій на суму 93441,9 тис. грн.  

  Критерієм для надання житлових субсидій є рівень сімейного доходу, що 

надає однакові можливості сім’ям з різним доходом в оплаті за послуги у  рівні 

встановлених норм користування житлом і споживання послуг . 

          Контингент отримувачів субсидії на придбання твердого палива в 2018 р. 

становить 2936 сімей. 

          Контингент отримувачів субсидії в 2018 р. на житлово-комунальні послуги 

становить 7600 сімей.  

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014року № 

505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг» в 2018 р. отримали допомогу 4087 сімей. 

  Згідно постанови від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо 

переміщених осіб» , станом на 01.01.2019 взято на облік громадян, які переміщені з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції 24377 особи,із них: дітей - 3527 осіб; осіб з інвалідністю - 1071 ; пенсіонерів 

- 13639 осіб;     

           Контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги та 

використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на надання 

державної соціальної допомоги здійснює відділ державних соціальних інспекторів 

згідно  Положення про головного державного соціального інспектора та державного 

соціального інспектора затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.08.2001 р. № 1091. 

За 2018 рік відділом державних соціальних інспекторів на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам» здійснено 13845 перевірок фактичного місця 

проживання внутрішньо переміщених осіб.  Проведено 51 комісію з питань 

призначення (відновлення ) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, та 

розглянуто 13845 актів обстеження матеріально побутових умов проживання 

внутрішньо переміщених осіб. Відновлено соціальні виплати – 11897 внутрішньо 

переміщеним особам, відмовлено у поновленні соціальних виплат 1948 внутрішньо 

переміщеним особам. 

Згідно Положення про порядок призначення житлових субсидій 

затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 ( в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 р. № 329) збільшилась 

кількість житлових субсидій, які призначаються за рішенням комісій з призначення 

всіх видів соціальної допомоги в окремих випадках. Рішення комісією приймається 

на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, який 

складається під час обстеження умов життя заявника державним соціальним 

інспектором. 

 Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», закону України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» та «Положення про призначення житлових субсидій» затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 проведено 2924 

обстеження умов життя отримувачів допомог і субсидій з метою визначення складу 

сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для 



існування  сім’ї з метою підтвердження  їх права на призначення допомоги та 

субсидії. За підсумками перевірки складено акти обстеження матеріально-побутових 

умов домогосподарства. Здійснено 7428 перевірок достовірності інформації про 

доходи та майновий стан отримувачів допомоги в тому числі 7419 шляхом запитів 

до ДФС та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та  Реєстру прав на 

нерухоме майно з метою виявлення неповної або недостовірної інформації про 

доходи та майновий стан отримувачів допомоги. Проведено 9 перевірок інформації 

про доходи громадян на підприємствах, шляхом відвідування місця роботи  

отримувачів державної соціальної допомоги.  В результаті перевірок виявлено 90 

випадків неповної або недостовірної інформації про доходи та майновий стан 

отримувачів допомоги що привело до переплат всіх видів допомог і субсидій. 

Постійно проводиться робота по поверненню надміру виплачених коштів державної 

соціальної допомоги та субсидій до бюджету. Повернуто до бюджету в 2018 році  

760,7 тис. гривен. 

Проведено 113 перевірок фактичного місця проживання пільговиків та членів 

їх сімей за фактичним місцем проживання з метою реалізації їх  права на пільги  та 

виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення  для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України. 

           Постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань надання державної 

соціальної допомоги та житлових субсидій. 

З метою підвищення рівня інформованості населення та суттєвого 

покращення соціального обслуговування та надання усіх видів державної  соціальної 

допомоги населенню громади шляхом обслуговування безпосередньо за місцем 

проживання, згідно затвердженого графіку, протягом  2018 року здійснено  237 

виїздів  «мобільного соціального офісу» у віддалені населені пункти громади, на 

яких було прийнято 5304 особи, а також надано роз`яснення щодо призначення 

допомог та субсидій 4926 особам.  

 Сектором контролю за правильністю призначення і виплати пенсій   

здійснювався контроль за дотриманням законодавства під час призначення 

(перерахунку) та виплати  пенсій Бахмутсько- Лиманського об’єднаного управління   

Пенсійного фонду України  Донецької області, перевірено  3525 справ. 

Відповідно до покладених обов’язків, за 2018 року сектором з питань праці 

проведено 4 засідання (щокварталу) міської комісії з питань безпечної 

життєдіяльності населення. Були розглянуті питання: про протипожежний стан 

закладів освіти, закладів охорони здоров’я, будинків для людей похилого віку та  

осіб з інвалідністю, закладів відпочинку і оздоровлення; про  стан протипожежної та 

техногенної безпеки закладів освіти . 

 Рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради від 18.07.2018 року 

№248  створена комісія та робоча група з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення, затверджено положення та   склад комісії та робочої 

групи з питань легалізації  виплати заробітної плати та зайнятості населення. За 

звітний період 2018 року проводилась нарада з представниками бізнесу з питань 

додержання мінімальних гарантій в оплаті праці на якій розглядались питання : 

- про повноваження органів місцевого самоврядування в сфері дотримання 

трудового законодавства; надавались роз’яснення щодо права та підстави 

інспекційних перевірок, штрафних санкцій; 

- про мінімальні соціальні гарантії в оплаті праці; надавались роз’яснення щодо 

мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці та розкрита тема мінімальної 



заробітної плати та її індексації, а також норми виплат всіх соціальних 

зобов’язань при звільнені; 

- про оподаткування згідно норм чинного законодавства; була розкрита тема 

щодо оподаткування згідно норм чинного законодавства; 

- інформація про нарахування заробітної плати найманим працівникам на рівні 

або менше мінімальної заробітної плати за 2017р.; 

- про інформаційні технології Пенсійного фонду України та реєстрація на веб-

порталі; 

- про надання соціальних послуг роботодавцям центром зайнятості; 

- про реєстрацію колективних договорів; 

Під час наради присутнім  було рекомендовано дотримуватись вимог 

законодавства з питань додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

дотримання своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання 

законодавства під час оформлення трудових відносин. 

Протягом звітного періоду   проводилась роз’яснювальна робота  серед 

роботодавців міста  з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення,  щодо виплати заробітної плати не нижче встановленого законодавством 

мінімуму. Інформація про роботу комісії постійно оновлюється на  офіційному сайті 

міської ради.  

 Рішенням  виконавчого комітету Лиманської міської ради  від 19.12.2018 № 

459 утворена міжвідомча  робоча група з питань  забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення  рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині  мінімальної заробітної плати .  Проведено 4 засідання  

міжвідомчої робочої групи, на якому розглядались питання щодо виплати 

заробітної плати менше мінімальної  встановленої законодавством за умовами 

повної зайнятості; про  виконання  протокольних рішень обласної міжвідомчої 

робочої групи з питань забезпечення  реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення  рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати. 

 Сектором з питань праці надається методична та консультативна допомога 

підприємствам з питань проведення атестації робочих місць, щодо правильності 

застосування списків № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад, показників і 

повноти проведення атестації робочих місць, зайнятість в яких дає право на пенсію 

за віком на пільгових умовах, а також додаткову відпустку та доплати згідно  

атестації робочих місць  3968 робочих місць  на 66  підприємствах  . 

 Зареєстровано 33 колективних договорів, в  тому числі 15  змін та доповнень 

до них, надано  51 консультація.   

     Спеціаліст сектору з питань праці є секретарем комісії виконавчого комітету  міської 

ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових 

та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та 

запобігання неплатоспроможності. Протягом   2018 р. проведено 10 засідань тимчасової  

комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслуховувались  

керівники  підприємств –боржників (Краснолиманське ВУВКГ КП «Компанія «Вода 

Донбасу»,  Рибгосп «Краснолиманський» ПАТ «Донрибкомбінат, КП Лиманська СЄЗ»),  

На порядку денному   розглядалися  питання щодо погашення заборгованості з виплати  

заробітній платі в найближчий час та уникнення утворення нової заборгованості по 

заробітній платі. 



        Згідно статистичних даних  станом на 01.01.2019 р. заборгованість із виплати 

заробітної плати  має  1 економічно-активне  підприємство, яке знаходяться  на 

території Лиманської міської ради . 

-  підприємство   Рибгосп Краснолиманський  ПАТ «Донрибкомбінат»-  голова 

правління Потійчук  А.М. .  у сумі  505,0  тис. грн. перед 27 працівниками. 

            Протягом 2018 року в результаті роботи комісії В результаті роботи  тимчасової  

комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат   погашено заборгованість 

із виплати заробітної  плати у сумі  6436,2 тис. грн. 

 Постійно ведеться аналіз та узагальнення інформації щодо моніторингу 

заборгованості із заробітної плати та середньомісячної заробітної плати по місту в 

розрізі галузей економіки.    

Штатна чисельність управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради станом на 01.01.2019 року 70 одиниць, у тому числі начальник 

управління, 2 заступника начальника управління, 5 начальників відділів, 60 

спеціалістів, 1 водій, 1 комендант, 1 прибиральниця.  

 Видано у 2018 році 521 наказів з основної діяльності та з кадрових питань 

(особового складу).  

 Витрати з бюджету на забезпечення роботи управління за 2018 рік складають: 

- заробітна плата та інші виплати по трудовому законодавству працівників – 

10888,2 тис. грн.; 

- видатки на відрядження – 4,0 тис. грн.; 

- видатки на обслуговування службового транспорту – 70,9 тис. грн., в т.ч. 

витрати на пальне – 64,1 тис. грн., придбання запасних частин – 4,2 тис.грн., 

послуги із страхування транспортного засобу – 0,6 тис. грн., послуги з 

проведення медичного огляду водія – 2,0 тис. грн.; 

- придбання меблів – 45,5 тис. грн.; 

- придбання комп’ютерної техніки – 37,4 тис. грн.; 

- придбання канцтоварів – 236,15 тис.  грн.; 

- телекомунікаційні послуги – 22,0 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг – 174,6 тис. грн..   

 

Протягом 2019 року планується подовжити роботу управління за даними 

напрямками.  

 

 

Публічне представлення зазначеної інформації відбудеться  о 10:00 26.02.2019 року 

у великій залі міської ради. 

 

 

 Заступник начальника управління      О.О.Яцюк 

   

 


