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Завдяки послідовним діям органів виконавчої влади усіх рівнів у 2008 році вдалося
досягнути певних позитивних результатів, а саме:
Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника по області
за грудень 2008 року складає 1556 грн., що на 20,9% більше проти грудня 2007 року,
проти листопада 2008 року - на 7,2%, за січень-грудень 2008 року середньомісячна
заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника по області складає 1429
грн., що на 0,8% більше проти січня-листопада 2008 року та на 35,6% - проти
відповідного періоду 2007 року.
Станом на 1 січня 2009 року відсутня заборгованість із заробітної плати на економічно
активних підприємствах у 13 районах області, зменшилась заборгованість протягом
грудня 2008 року у 6 регіонах області.
У січні-грудні 2008 року в області створено 21249 нових робочих місць, що складає 91,6 %
річного завдання (23190), але на 8,4 % менше від запланованого завдання на
січень-грудень (23190).
Спеціалістами головного і міськрайонних управлінь протягом 2008 року було обстежено
1598 підприємств, установ та організацій різних форм власності і господарювання, на
яких атестації підлягало 29786 робочих місць, з них 22412 робочих місць атестовано.
На 2008 рік для надання пільг, житлових субсидій, державних допомог передбачено
кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 453,8 млн.грн.
Фактично надано пільг, субсидій та державних соціальних допомог на суму 415,2
млн.грн. Профінансовано – 414 млн.грн., в тому числі: за минулі роки – 4,6 млн.грн., за
поточний рік – 409,4 млн.грн.
Пільгами скористалися 296,9 тис. громадян, які мають на те право. Житлові субсидії
отримали більш як 71,0 тис. сімей, державні допомоги – 73,4 тис.сімей.
Заборгованість із виплати державної допомоги та за надані пільги та субсидії, термін
виплати якої минув, відсутня.
Крім цього, компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам,
хворим та престарілим громадянам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 року №558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” за рахунок коштів місцевих
бюджетів надано 1,3 тис. фізичним особам на суму 999,97 тис.грн. (для виплати
компенсації в місцевих бюджетах було передбачено 1154,0 тис.грн., використано 87%
передбачених коштів).
В області створено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на
пільги. До Реєстру внесено інформацію про 299,5 тис. пільговиків за соціальною
ознакою. Зазначена чисельність громадян має 636,5 тис. статусів (посвідчень), тобто
частина облікованих осіб має право на пільги згідно з декількома законами. Крім того,
забезпечено проведення звірки з усіма підприємствами - надавачами послуг
управліннями праці та соціального захисту населення Вільшанської, Гайворонської,
Долинської, Новомиргородської, Новоукраїнської, Олександрійської, Онуфріївської,
Світловодської, Устинівської райдержадміністрацій, Знам'янського та Світловодського
міськвиконкомів.
Для фінансового забезпечення програм, пов’язаних із соціальним захистом 14904
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надійшло 19,9 млн.
грн., що складає 98% від запланованого обсягу, та дало змогу погасити заборгованість у
сумі 1,1 млн. грн., яка обліковувалась станом на 1 січня 2008 року та виплатити поточні
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платежі у повному обсязі.
За рахунок державних коштів з початку року органами праці та соціального захисту
населення області:
- здійснено виплату разової грошової допомоги 72,2 тис. ветеранам війни на суму
8845,4 тис.грн.
- засобами реабілітації (інвалідними колясками, милицями, палицями, стоїк тощо)
забезпечено 4588 осіб, у тому числі інвалідними візками – 734;
- санаторно-курортним лікуванням охоплено 846 інвалідів та ветеранів війни.
- автомобілями 74 інваліда, з них 3 – гуманітарними.
В області забезпечено функціонування 12 будинків-інтернатів, з яких 3 - загального
профілю, 7 - психоневрологічних та 2 дитячих, з загальною кількістю 1890 ліжко-місць, в
яких на повному державному утриманні перебувають 1799 пристарілих та інвалідів.
Для утримання інтернатних закладів на 2008 рік були передбачені кошти в сумі 32318,1
тис, грн., фінансування складає 100% від затвердженого, та на 6,7 млн. грн. більше, ніж
у 2007 році.
Органами праці та соціального захисту населення забезпечено роботу 26
територіальних центрів, якими протягом 2008 року виявлено 62,6 тис. одиноких
непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів, які потребують різних видів
соціальної допомоги та охоплено соціальним обслуговуванням 42,9 тис. осіб, або 68,5%
до виявлених (в 2007 році 42,6 тис. осіб, або 70%).
Надано грошову допомога 8,7 тис. одиноким непрацездатним особам на загальну суму
1352,2 тис. грн., натуральна допомога 26,6 тис. малозабезпеченим громадянам на суму
1383,64 тис. грн.
Зменшилась кількість звернень громадян завдяки широкій інформаційно роз'яснювальній роботі. Так, протягом 2008 року органами праці та соціального захисту
населення області розглянуто 5365 звернень, що на 20,1 % менше порівняно з 2007
роком. Автор: Г. Пастух
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