
ПРОТОКОЛ  № 23 
засідання колегії головного управління праці та соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
        від 01 листопада 2012 року 
         м. Суми 

Присутні на засіданні: 
Боярко А.А., Заяц О.А., Лукаш В.О., Любич Н.В., Машкіна Л.Є., Мусіяка Л.П., 
Підлісний В.І., Пікіна В.Д., Пономаренко Г.М., Смирнов І.Ф., Хорхордіна А.М. 
 

Відсутні: Дворник С.І. (службова необхідність перебування за основним місцем 
роботи). 
 

Запрошені: керівники місцевих управлінь праці та соціального захисту населення, 
територіальних центрів соціального обслуговування, інтернатних закладів, центрів 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Сумського центру реінтеграції бездомних 
осіб, структурних підрозділів головного управління праці та соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації. Всього 87 осіб (списки 
додаються.) 
 
У роботі колегії взяли участь заступник голови Сумської обласної державної 
адміністрації Т.Д.Іщенко, заступник голови Сумської обласної ради І.М.Ребенко, 
начальник Сумського протезно-ортопедичного цеху Полтавського казенного 
експериментального протезно-ортопедичного підприємства Боженко О.В., голова 
Сумської обласної ради Єсепчук В.В., голова Сумської обласної організації 
Всеукраїнського громадського об'єднання інвалідів "Союз Чорнобиль Україна" 
Демченко Г.Х., голова Сумської обласної організації Українського товариства 
глухих Шевчук В.В., голова Сумської обласної організації Українського 
товариства сліпих Вороновський А.А. 
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки роботи органів праці та соціального захисту населення, 
установ і закладів по виконанню завдань програми соціально-економічного 
розвитку області у соціальній сфері за 9 місяців 2012 року. 

2. Про підсумки щорічного конкурсу "Кращий працівник соціальної сфери 
Сумщини". 

3. Про влаштування до Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів 
війни та праці ХХХХ. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформації Заяц О.А. – першого заступника начальника головного 
управління праці та соціального захисту населення Сумської 
обласної державної адміністрації, Пікіної В.Д. – заступника 
начальника головного управління – начальника управління з 
питань соціальних виплат та соціального обслуговування 
населення головного управління праці та соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації, 
Пономаренка Г.М. – заступника начальника головного 
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управління – начальника управління обліково-планової роботи та 
фінансування установ сфери соціального захисту головного 
управління праці та соціального захисту населення Сумської 
обласної державної адміністрації про підсумки роботи органів 
праці та соціального захисту населення, установ і закладів по 
виконанню завдань програми соціально-економічного розвитку 
області у соціальній сфері за 9 місяців 2012 року – текст 
інформації додається до протоколу. 

ВИСТУПИЛИ:  
 

Масік Т.О. – начальник управління праці та соціального захисту населення 
Сумської міської ради. 

 
Повідомила, що для зручностей мешканців міста створені три Громадські 

приймальні, запроваджена єдина технологія прийому громадян за місцем 
проживання. З 1 травня поточного року для підвищення ефективності системи 
надання громадянам соціальної підтримки за принципом "єдиного вікна" 
впроваджено нову форму заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, 
компенсацій, субсидій та пільг, завдяки чому прийнято більше 20,8 тис. пакетів 
документів для надання допомог. 

Ведеться прийом громадян з питань надання субсидій. З 1 січня 2012 року 
прийнято 12 тис. мешканців міста, у тому числі в жовтні – 6 тис. сімей. Станом на 
01.11.2012 отримують субсидію більше 7 тис. сімей міста. 

На виконання соціальних ініціатив Президента України та внесення змін до 
Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з 
інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, організовано роботу по 
виявленню осіб, які мають право на таку допомогу. Кількість отримувачів цієї 
допомоги у 2011 році становила 215 осіб, у 2012 – збільшилася в 4 рази. 

З травня поточного року працює "мобільний соціальний офіс", до складу 
якого ввійшли представники управління Пенсійного фонду України в м. Суми, 
Сумського міського центру зайнятості, комунальної установи "Сумський міський 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
"Берегиня" та інші установи, що опікуються соціальними питаннями. 
Організовано 4 виїзди за місцем проживання громадян, прийнято більше 120 осіб, 
у тому числі 38 пакетів документів для призначення сім'ям субсидій.  

З метою надання соціальних послуг громадянам 55 і старше років на базі 
Сумського міського територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) "Берегиня" функціонує "Університет третього віку", в якому 
створені факультети: мистецький, правовий, основ медицини, здорового способу 
життя, сучасних технологій. Університет відвідують 160 мешканців міста. Крім  
того, відділення "Спільнота" територіального центру здійснює значну підтримку 
молодих інвалідів та родин, у яких вони проживають, Щоденно відділення 
відвідують більше 50 інвалідів міста. Для роботи територіального центру в 
2012 році виділено 3919,2 тис. гривень, у тому числі з місцевого бюджету – 
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1848,9 тис. гривень, що дає можливість втілювати в життя творчі проекти для 
молодих інвалідів з розумовою відсталістю на базі відділення "Спільнота". 

З міського бюджету для надання пільг з оплати за житлово-комунальні 
послуги виділено 601,3 тис. гривень. Надаються додаткові пільги сім'ям, загиблих 
учасників бойових дій на території Республіки Афганістан, Почесним донорам, 
сім'ям інвалідів по зору I, II груп інвалідності, сім'ям, у яких виховуються 
онкохворі діти (102,2 тис. гривень). 205 Почесним донорам надаються пільги на 
безоплатний проїзд електротранспортом, 38 інвалідам та сім'ям, у яких 
виховуються діти-інваліди надано пільг за користування Інтернетом (більше 
10 тис. гривень) та інше. 

Центром реінтеграції бездомних осіб надано комплекс соціально-побутових, 
медичних послуг 356 громадянам на суму 794,2 тис. гривень. Щотижня 
проводяться рейди соціального патруля. База бездомних осіб нараховує 
745 громадян. 

 
Заїка І.Е. – директор територіального центру соціального обслуговування та 

надання соціальних послуг Конотопського району. 
 
Повідомила, що станом на 01.11.2012 до складу територіального центру 

соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району 
входять п'ять відділень: 

- відділення соціальної допомоги вдома; 
- три відділення соціально-побутової адаптації; 
- відділення організації натуральної та грошової допомоги. 
У відділенні соціальної допомоги вдома працює 75 соціальних робітників, 

які обслуговують 535 осіб похилого віку. Відділення в с. Попівка і с. Соснівка 
Конотопського району реорганізовані у відділення соціально-побутової адаптації 
та організації натуральної грошової допомоги. З метою надання соціально-
побутових послуг громадянам найбільш віддалених сіл району (Дептівка, Великий 
Самбір) з 01 жовтня поточного року відкрито відділення соціально-побутової 
адаптації в селі Дептівка.  

Відділеннями соціально-побутової адаптації надаються соціально-
педагогічні, інформаційні та інші послуги, працюють медичні сестри, які мають 
кваліфікацію масажиста. За 10 місяців 2012 року надано 1600 послуг з масажу 
150 особам.  

Відділенням організації натуральної та грошової допомоги, окрім надання 
безпосередньо натуральної і грошової допомоги, надаються безоплатні та платні 
послуги перукаря, машиніста з прання білизни, санітарно-гігієнічні послуги, 
послуги робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків. За 
10 місяців 2012 року цим відділенням надано 7920 послуг, у тому числі на платних 
умовах – 2249 на загальну суму 26 тис. гривень, (за аналогічний період 2011 року 
6780 послуг, у тому числі платних – 2175). 

На базі відділень створені мультидисциплінарні команди, що обслуговують 
всі прилеглі населені пункти. Планується відкриття "Університету третього віку", 
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зокрема факультет інформаційних технологій. З цією метою передбачено видатки 
для придбання комп'ютерної техніки.  

 
Ярина Т.І. – директор Глухівського міського центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів. 
 
Повідомила, що Глухівський міський центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів створений у січні 2011 року, розрахований на 30 відвідувань на день. 
Штатна чисельність Центру складає 8 штатних одиниць, із них 4 – педагогічні 
працівники (соціальні педагоги, вихователь, логопед, музичний керівник) і 
медичний працівник. За рахунок коштів обласного фонду соціального захисту 
інвалідів Центр облаштовано обладнанням на суму 200 тис. гривень, має 
тренажерну залу, де проводяться заняття з інтенсивної, фізичної реабілітації, 
медичний кабінет, учбовий клас, оснащений комп'ютерами підключеними до 
мережі Інтернет, ігрову кімнату, учбовий клас для ранньої реабілітації, швейну 
майстерню, сенсорну кімнату. У Центрі реабілітації працюють різновікові групи 
дітей: 

- група "Матері та дитини" для дітей віком до 3- років; 
- дошкільна коректно - розвивальна група для дітей зі збереженим 

інтелектом віком від 1-го до 7 років та для дітей з важкими ураженнями 
центральної нервової системи; 

- група дітей, які закінчили допоміжну школу або медико-психолого-
педагогічними комісіями визнані "ненаучуваними"; 

- група дітей, які відвідують загальноосвітню школу. 
Центр реабілітації працює за такими напрямами: рання соціальна 

реабілітація; соціально-побутова реабілітація; профорієнтація; медичний супровід 
(масаж ЛФК). Рання реабілітація спрямована на зменшення або подолання 
фізичних, психічних розладів та інтелектуальних вад, набуття побутових та 
соціальних навичок, розвиток здібностей, поступову, повну або часткову 
інтеграцію в суспільство. За звітний період вихователем проведено 135 групових 
та 168 індивідуальних занять. У Центрі працює група "Матері та дитини", яку 
відвідують 8 дітей групи ризику разом з батьками. Заняття проводяться 2 рази на 
тиждень в кабінеті інтенсивної фізичної реабілітації, сенсорній кімнаті та ігровій. 
Після курсу ранньої соціальної реабілітації 7 дітей почали відвідувати дитячий 
садок та 6 – загальноосвітню школу. З метою запобігання ізоляції від суспільства 
та поступової адаптації до звичайного середовища практикується перебування 
дитини - інваліда в першій половині дня в Центрі реабілітації, в другій – у 
дитячому садку. 

Соціальна реабілітація включає в себе соціально-побутову та соціально - 
середовищну реабілітацію. Завдяки цим заняттям діти-інваліди отримують 
навички самообслуговування, культури поведінки, приймати правильні рішення в 
екстремальних ситуаціях, самостійно жити в соціумі. Систематично проводилась 
робота з корекції мовлених порушень логопедом Центру. За 10 місяців проведено 
122 групових та 480 індивідуальних занять. Соціальними педагогами розроблено 
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та проведено за звітний період 504 групових та 1248 індивідуальних занять, 
надано 76 консультацій батькам. 

Професійна орієнтація ведеться за таким напрямами: швейна справа 
(ознайомлення дітей з професіями швачки і кравця й використання набутих 
навичок у побуті); гурткова робота (діти працюють із солоним тістом, природним 
матеріалом, вовною, вишивають стрічкою, бісером, малюють на склі фарбами та 
пластиліном, працюють за технікою "декупаж"). 

Медичний супровід включає масаж та лікувальну фізкультуру. Протягом 
10 місяців поточного року послугами з масажу та фізкультури скористалося 
136 дітей, із них 69 – повторно, що становить 979 відвідувань. Всього в місті 
проживає 85 дітей-інвалідів. За 10 місяців отримали реабілітаційні послуги 97 осіб, 
із них 79 дітей-інвалідів, що становить 93% від потребуючих. 

Центром систематично проводяться святкові заходи на які запрошуються 
батьки і почесні гості. Налагоджена тісна співпраця з громадським об'єднанням 
матерів дітей-інвалідів "Любисток", волонтерськими загонами Глухівського 
державного педагогічного університету та Глухівського медичного училища. 
Проведена робота з підприємцями та приватними особами міста щодо збору 
коштів на зміцнення матеріально-технічної бази Центру. Зібрано більше 
7,5 тис. гривень.  

 
Доля А.В. – директор Конотопського дитячого будинку-інтернату. 
 
Зазначив, що робота колективу будинку-інтернату спрямована на виконання 

державної програми по забезпеченню належних умов проживання, навчання, 
виховання, соціально-медичного обслуговування і трудової реабілітації дітей з 
вадами розумового та фізичного розвитку (від 4 до 18 років) та підопічних  
молодіжного відділення (віком старше 18 років), а також виконання Указу 
Президента України "Про питання щодо забезпечення прав дітей в Україні". Для 
кожної дитини передбачена індивідуальна програма реабілітації. Проводиться 
робота по залученню громадських організацій, об'єднань щодо соціального 
захисту вихованок, зокрема, виявлення їх земельних, майнових прав, наявності 
житла, встановленння опіки. Постійно здійснюється робота з отримання 
відомостей про місце перебування батьків, опікунів чи піклувальників.  

Повідомив, що за останні 1,5 року значно поліпшилася матеріальна база 
будинку-інтернату. Відкрито кімнату соціально-побутової реабілітації, 
поповнилися обладнанням та тренажерами кабінет ЛФК, сенсорна кімната, 
спортивний зал, інші. Придбані нові меблі у житлові приміщення. З метою 
енергозбереження замінено 48 вікон на металопластикові. Проведені ремонтні 
роботи житлових корпусів. 

Належним чином, в літній період, організовано оздоровлення вихованців. 
Працювали гуртки за інтересами (вишивання, в'язання), проводилися змагання з 
шашок, конкурс на кращу клумбу, екскурсії. Облаштований сучасний ігровий 
майданчик, басейн. На належному рівні організовано медичне обслуговування 
вихованців.   
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Відзначив значну роль підсобного господарства, теплиці щодо забезпечення 
здешевленими продуктами харчування власного виробництва. У достатній 
кількості заготовлено картоплі, овочів, консервованої продукції, соків на осінньо-
зимовий період. Працює швейна майстерня, майстерня з віников'язання. 

Окреслив проблемні питання діяльності будинку-інтернату, зокрема, за 
браком бюджетних коштів на утримання підсобного господарства, потребує 
переведення його на госпрозрахунок. Необхідно продовжити заміну старих вікон 
на металопластикові, облаштувати пожежну сигналізацію. 

 
Іщенко Т.Д. – заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. 
 
Відзначила належну роботу з питань призначення населенню субсидій, 

видачі інвалідам крісел колісних. 
Зосередила увагу керівників управлінь праці та соціального захисту 

населення районних державних адміністрацій, міських рад щодо жорсткого 
контролю за використанням коштів на виплату компенсацій та допомог 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи; активізації роботи в 
напрямку легалізації робочих місць; активної співпраці з підприємствами-
банкрутами в частині виплати ними заборгованості із заробітної плати; посилення 
організаційної і роз'яснювальної роботи серед населення області щодо виїздів за 
місцем проживання громадян "мобільних соціальних офісів" з метою надання 
ними послуг більш широкому колу потребуючих.  

Директорам територіальних центрів соціального обслуговування 
проаналізувати роботу мультидисциплінарних команд, зробити необхідні 
висновки; запровадити соціально - педагогічну послугу "Університет третього 
віку" на базі кожного територіального центру. Особливу увагу звернути на 
проведенні роз'яснювальної роботи  щодо поселення одиноких громадян похилого 
віку до будинків-інтернатів. 

Директорам будинків - інтернатів необхідно організувати змістовне дозвілля 
підопічних, особливо в зимовий період.  

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

населення Сумської обласної державної адміністрації. 
 
Зосередив увагу керівників місцевих управлінь праці та соціального захисту 

населення на необхідності активізації роботи "мобільного соціального офісу". 
Дійти до кожного потребуючого, надати необхідну допомогу, тісно співпрацювати 
в цьому напрямку з сільськими, селищними головами.  

Ураховуючи звернення громадян з приводу отримання телетюнерів 
необхідно більш детально роз’яснити наказ Держкомтелерадіо від 20.06.2012 
№ 160 "Про організацію роботи з виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.03.2012 № 245". 

Звернув увагу начальника управління праці та соціального захисту 
населення Сумської міської ради Масік Т.О. з проведення роз'яснювальної роботи 
щодо влаштування до Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів війни та 
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праці одиноких громадян похилого віку м. Суми, які потребують стороннього 
догляду.  

Керівникам установ і закладів соціальної сфери області необхідно проводити 
широку інформаційно-роз’яснювальну роботу в засобах масової інформації, на 
веб-сайтах місцевих державних адміністрацій, головного управління праці та 
соціального захисту населення стосовно діяльності підпорядкованих установ. 

 

ВИРІШИЛИ: 
1. Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 

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

 
Голосували:     „за”  - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Лукаша В.О. – начальника відділу соціально-
трудових відносин, зайнятості населення та політики оплати 
праці управління праці головного управління праці та 
соціального захисту населення Сумської обласної державної 
адміністрації про підсумки щорічного конкурсу "Кращий 
працівник соціальної сфери Сумщини".  

ВИРІШИЛИ: 
2. Інформацію Лукаша В.О. взяти до відома, враховуючи, що відповідно до 

Положення про проведення обласного конкурсу "Кращий працівник соціальної 
сфери Сумщини" переможці конкурсу відзначені заохочувальними відзнаками 
головного управління згідно з наказом начальника головного управління праці та 
соціального захисту населення від 26.10.2012 № 108-ОД. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Андрєєнко К.В. – головного спеціаліста відділу 
фінансування та координації діяльності стаціонарних установ 
управління обліково-планової роботи та фінансування установ 
сфери соціального захисту головного управління праці та 
соціального захисту населення Сумської обласної державної 
адміністрації про влаштування до Сумського геріатричного 
пансіонату для ветеранів війни та праці ХХХХ. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації видати наказ з цього 
питання згідно із запропонованим проектом. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 
 
Голова колегії       А.А.Боярко 


