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Cоціальна ініціатива:
Сприяння ефективній зайнятості населення
Протягом І півріччя 2012 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовані на вільні
та новостворені робочі місця 15,5 тис. незайнятих громадян.
У січні-червні 2012 року створено 11,7 тис. нових робочих місць. У тому числі: 0,7 тис.
чол. шляхом надання дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 304
шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою
діяльністю та укладено 5,5 тис. договорів між фізичними особами та працівниками.
Соціальна ініціатива:
Кожному інваліду війни – підвищити розмір
одноразової допомоги до 5 травня
Підвищено розмір одноразової грошової допомоги до 5 травня інвалідам війни:
І групи - з 1200 грн. до 2200 грн.,
ІІ групи – з 1020 грн. до 1920 грн.,
ІІІ групи – з 920 грн. до 1720 грн.
В області проведено виплату разової грошової допомоги до 5 травня у збільшеному
розмірі 3725 інвалідам війни на суму 3,9 млн. грн, у тому числі:
499 інвалідам війни І групи у розмірі 2200 грн.,
2152 інвалідам війни ІІ групи у розмірі 1920 грн.,
1074 інвалідам війни ІІІ групи у розмірі 1720 грн.
Всього у 2012 році допомогу отримали 43,2 тис. ветерани війни на суму 17,3 млн. грн., що
майже на 4,0 млн. грн. більше ніж у 2011 році -13,0 млн. грн.).
Соціальна ініціатива:
Посилення соціального захисту малозабезпечених сімей
З 1 липня 2012 року змінено рівні забезпечення прожиткового мінімуму для дітей, осіб,
які втратили працездатність та інвалідів, які враховуються при розрахунку державної
допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям”, а саме:
для дітей - з 50% до 75% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку,
для пенсіонерів та інвалідів - з 80% до 100% прожиткового мінімум для осіб, які втратили
працездатність.
Відповідно до зазначеного, з 1 липня 2012 року відбулось підвищення розміру державної
допомоги малозабезпеченим сім’ям, до складу яких входять діти, пенсіонери та інваліди.
З 1 липня 2012 року проведено масовий перерахунок державної соціальної допомоги та
її середній розмір на одну сім’ю у липні 2012 року склав 1450,00 грн., що на 420,00 грн.
більше, ніж у червні 2012 року
На сьогодні державну соціальну допомогу в області отримують 3362 малозабезпечені
сім’ї, у тому числі 882 сім’ї, які набули право на зазначену допомогу завдяки змінам у
законодавстві.
Фінансування державної допомоги проводиться своєчасно, заборгованість відсутня.
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Соціальна ініціатива:
Психічно хворим – сімейний затишок
22 травня 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення
змін до статті 5 Закону України “Про психіатричну допомогу”, яким передбачено
підвищення розміру державної допомоги особам, які доглядають за інвалідами І або ІІ
групи психічного розладу з 10% прожиткового мінімуму до розміру мінімальної заробітної
плати.
Право на таку допомогу мають сім’ї, доходи яких не перевищують 3-х прожиткових
мінімумів, встановлених для кожного члена сім’ї.
На реалізацію цього закону Кабінетом Міністрів 28 травня 2012 року прийнято постанову,
відповідно якої з 17 червня 2012 року збільшився розмір допомоги особам, які
здійснюють догляд за психічно хворими інвалідам з 109,40 грн. до 1094,0 грн. у червні та
до 1102,0 грн. з липня 2012 року.
Соціальна ініціатива:
Кожному інваліду - необхідний протез та крісло колісне
Запроваджено новий механізм забезпечення осіб з обмеженими фізичними
можливостями технічними засобами реабілітації з урахуванням їх індивідуальних потреб.
Інвалід сам має право обирати виріб та підприємство для отримання технічних та інших
засобів реабілітації для забезпечення своїх індивідуальних потреб з урахуванням
медичних показань.
Забезпечення технічними засобами реабілітації буде відбуватись трьома шляхами за
вибором інваліда чи іншої особи:
– безпосередньо через підприємства, що виготовляють зазначені вироби;
– через сервісні центри з обслуговування окремих категорій населення технічними та
іншими засобами реабілітації та їх технічного обслуговування;
– через органи праці та соціального захисту населення.
На сьогодні дана процедура вже здійснюється управліннями праці та соціального
захисту населення.
Щоб забезпечити реалізацію такого механізму на всіх державних та казенних
підприємствах створено сервісні центри, через які інваліди та інші особи зможуть
зробити замовлення. Такий Сервісний центр розпочав свою роботу і в м. Кіровограді на
базі Кіровоградської дільниці Полтавського казенного експериментального
протезно-ортопедичного підприємства, яке знаходиться за адресою: пров. Тінистий, 8.
В області проведено анкетування інвалідів та дітей-інвалідів, які у 2012 році мають
право на отримання індивідуальні засоби реабілітації, та внесено інформацію про 809
інвалідів області до Центрального банку даних з проблемами інвалідності.
Станом на 10 серпня 2012 року вже видано крісло колісне 90 інвалідам.
До кінця року інваліди області отримають крісло колісне, що забезпечить їм більш
повноцінне життя.
Соціальна ініціатива:
Інвалідам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС, інвалідам Великої Вітчизняної війни,
воїнам-інтернаціоналістам, інвалідам по зору та слуху – прискорене придбання

2/3

Стан виконання соціальних ініціатив Президента України В. Януковича станом на 1 липня 2012 року
&bull;&bull;Понеділок&bull;, 13 &bull;серпня&bull; 2012, 11:29&bull;

житла
Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний
бюджет України на 2012 рік” від 12.04.2012 № 4647-VІ збільшені необхідні видатки для
забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів по зору та слуху.
Для ефективної реалізації зазначених Державних програм видано розпорядження
голови облдержадміністрації від 7 травня 2012 року №230-р, яким затверджено склад
комісії з питань формування пропозицій стосовно забезпечення житлом зазначених
категорій населення та визначено структурні підрозділи відповідальні за виконання
Державних програм. До складу комісії увійшли як керівники відповідних структурних
підрозділів ОДА, так і керівники обласних громадських організацій ветеранів та інвалідів.
Планується придбати: для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи 7 квартир на загальну суму 1,8 млн. грн.; для інвалідів війни - 8 квартир на
загальну суму 1,4 млн. грн.; для воїнів-інтернаціоналістів – 9 квартир на загальну суму 1,8
млн. грн.; для інвалідів по зору та слуху – 2 кватири на суму 350 тис.грн.
У минулому році придбано 4 квартири для інвалідів війни та одну для
воїна-інтернаціоналіста.
На сьогодні проводиться робота спрямована на забезпечення цих громадян
квартирами у поточному році.
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