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День працівника

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
- Миколо Євгеновичу, за цими 

відсотками, кількісними показ-
никами – щоденна праця колек-
тиву Центру з людьми. Вони, ці 

люди, різні і за характерами, і за 
умовами, які поставили їх перед 
необхідністю звернутися до фа-

хівців служби зайнятості. 

- Так, послугами служби за-
йнятості у 2011 році скористалося 
1560 громадян. Кількість звернень 
до Центру зайнятості, в порівнянні 
з відповідним періодом минуло-
го року, збільшилась на 12 oci6. 
Станом на 01.10.2011 року на 
обліку перебуває 506 безробітних 
громадян. Рівень зареєстрованого 

безробіття склав 1,4 відсотки.

- Чи можемо детальніше назва-
ти, хто вони?

 - Серед зареєстрованих: 251 
особа - робітники, 166 - службов-
ці, 89 – особи, які не потребують 
спеціальної подготовки, 291 - жінки, 
224 - молодь до 35 років, з них до 
18 років - 6 oci6, 78 - працівники 
сільського господарства, 266 – 
особи, які проживають в сільській 
місцевості.

кваліфікації – 8.
3 початку року знято з обліку, 

як таких, що не сприяють своєму 
працевлаштуванню, 706 oci6. Про 
активність пошукачів на ринку 
праці свідчить те, що 454 особи 
серед безробітних дали згоду брати 
участь у тимчасових громадських 
роботах. 3 початку року з наданням 
дотації роботодавцю працевлашто-
вано 97 безробітних.

- Розвитку підприємницької 
діяльності сприяє Центр і дає 
також послуги, які допомагають 
небайдужим громадянам розпо-
чати свою справу.

- Для розвитку й підтримки підпри-
ємницької ініціативи в січні-вересні  
40 безробітних отримали одноразову 
допомогу по безробіттю. На обліку 
перебуває 266 безробітних - власни-
ків земельних паїв. Для них органі-
зовано навчання в „Зимовій агро-
школі" за напрямами започаткування 
власного бізнесу у сфері сільського 
господарства. Ця робота проводи-
лась спільно з Волинською сільсько-
господарською дорадчою службою. 

Організовано та проведено навчання 
роботодавців за галузевою ознакою 
на тему: „Діяльність підприємств, 
установ та організацій в сучасних 
умовах на ринку праці'. До проведе-
ния навчання були залучені пред-
ставники Територіальної державної 
інспекції npaцi, управління праці та 
соціального захисту населення.

- Що вважаєте найголовнішим 
у діяльності Центру нині?

- Головне наше завдання - по-
шук вакансій та їx оперативна 
комплектація, мотивація до пpaцi 
незайнятих громадян через гро-
мадські роботи та залучення до 
підприємницької діяльності з метою 
недопущення в суспільстві розвитку 
споживацьких настроїв i зневіри. Хід 
виконання Програми зайнятості на-
селення району постійно висвітлю-
ється в засобах масової інформації 
та на web порталі державної служби 
зайнятості з метою популяризації 
робітничих професій, сприяння до 
праці незайнятих громадян.

- Вітаємо зі святом Вас і Ваших 
колег. Плідної співпраці й надалі. 

                   
Розмову вела 

Анна ЯКИМЧУК. 

каДрові призначення

чи Є МоТивація До праці 
У незаЙняТиХ ГроМаДян?

- У 2011 році в районній службі 
зайнятості зареєстровано майже 
1 тис. місцевих вакансій, створе-

но 850 нових робочих місць.
- Так, але станом на 01.10.2011 

року не укомплектованих зали-
шається - 79, з них для робітників 
– 35, для службовців – 26, без 

За майже десятиліття свого 
існування Цуманська філія УПСЗН 
переживала нелегкі часи станов-
лення, реформування й підне-
сення. Неодноразово порушува-
лося питання й про її закриття. А 
проблеми були насамперед через 
побутову необлаштованість, від-
сутність приміщення, брак коштів. 
Проте за підтримки місцевої влади, 
особливо нинішнього лідера тери-
торіальної громади Олександра 
Кобилана, цуманчанам вдалося 
відстояти право мати  на місці 
установу соціальної сфери. І це не 
якісь там узагальнюючі слова про 
підтримку, а справжнісінька правда. 
Адже філія УПСЗН розташована 
у приміщенні селищної ради, за 
оренду якого справляється до міс-
цевої скарбниці символічна плата 
– 1 гривня в рік. Крім того, Олек-
сандр Васильович подбав і про те, 
щоб тут був стаціонарний телефон, 
а комп’ютерна техніка місцевої 
соцустанови була під’єднана до 
мережі Інтернет. Необхідно також 
зауважити, що й прибиральниця 
селищної ради ніколи не оминає 
кабінетів філії соцзахисту, тому тут 

чистенько й затишно, навіть і попри 
те, що завжди багатолюдно.

Хоча й установа називається 
«Цуманська філія УПСЗН», і роз-
ташована у місцевій селищній 
раді, але обслуговує мешканців 
дев’яти населених пунктів чотирьох 
сільських рад – Цумань, Кадище, 
Карпилівка, Дубище, Башлики, 
Ромашківка, Грем’яче, Скреготівка, 
Яківці. Необхідно також акцен-
тувати увагу на тому, що в цих 
територіальних громадах проживає 
найбільше в районі багатодітних 
родин, котрі, здебільшого є потен-
ційними отримувачами різних видів 
державних допомог.

 Отож, якщо узагальнити робо-
ту філії і проаналізувати її через 
кількісні показники, то значитимуть-
ся такі дані: Цуманською філією 
УПСЗН обслуговується 1723 отри-
мувачі різних видів допомог. З них 
– 197 матерів-героїнь, 121 малоза-
безпечена родина та понад 2 тисячі 
пільгових категорій. Коли ж поспіл-
куватися з людьми безпосередньо, 
то люди майже кожен і водноголос 
запевняють, що вигода очевидна. 
Бо тут, на місці, можна оформити всі 
документи на державну допомогу, 
згідно чинного законодавства, і не 
вистоювати довжелезної черги в 
управлінні, куди приїжджають люди 
з усього району, або ж отримати 
кваліфіковану консультацію про 
законодавчі зміни щодо соціального 
захисту. У грошовому вимірі кожна 

така поїздка родині, наприклад з 
Карпилівки, обійдеться у 30 гривень, 
бо квиток на автобус в одну сторону 
коштує 15 грн, з Цуманя - на 2 грив-
ні дешевший. А якщо папери не всі 
зібрані, або ж неправильно оформ-
лені, то значить й даремно згаяний 
час та марно витрачені кошти, бо 
доведеться їхати знову. Або 
ж, як розповідає Вален-
тина Михайлівна Крикун з 
Карпилівки, у Цуманській 
філії УПСЗН обслуговується 
чотири її невістки, одна з 
котрих є багатодітною ма-
мою. І щоб оформити тут, на 
місці, до прикладу, допомогу 
при народженні дитини, то 
молода мама витрачає лише 
1,5-2 години, а коли довело-
ся б їхати до райцентру, то 
згаяла б цілісінький день і 
немовлятко лишалося б без 
маминого догляду. То, як 
завпевняє моя співрозмов-
ниця, переваги тут дуже ве-
ликі, навіть з суто людських 
міркувань.

- Саме з метою набли-
ження соціальних послуг до 
населення й створювалася 
ця філія, - пояснює началь-
ник УПСЗН Валентина Розум. – І 
мене, як керівника управління праці 
та соціального захисту населення 
райдержадміністрації, дуже ті-
шить робота Цуманської устано-
ви, бо тут працюють надзвичайно 

відповідальні й компетентні люди. 
Крім того, роботу філії визнано 
однією з найкращих в області. 
Досвід роботи її по вдосконаленню 
системи соціальної допомоги ви-
вчали й спеціалісти сфери соцза-
хисту Волинської області під час 
семінару-практикуму, зорганізова-
ного Головним управлінням праці 
та соціального захисту населення 

в області кілька років тому.
Цуманський селищний голова теж 

задоволений роботою філії, бо як 
зазначає Олександр Васильович: 

- Це, безумовно, додає опера-
тивності у вирішенні справ і знімає 
соціальну напругу в громаді. Ще 

одним позитивом є те, що тут 
працюють місцеві люди, які воло-
діють інформацією про реальний 
стан речей практично у кожній 
родині, отож, не потрібно додат-
ково створювати комісії для пере-

вірки даних, а значить зводиться 
до мінімуму й можливість якоїсь 
підробки документів чи замовчу-
вання окремих фактів. Крім того, 
спеціалісти філії ведуть потужну 
інформаційно-роз’яснювальну ро-
боту щодо впровадження адресної 
допомоги для пільгових категорій. 
Переконаний, що приклад створен-
ня при селищній раді філії управлін-

ня соцзахисту гідний для насліду-
вання й іншими територіальними 
громадами, особливо віддаленими 
від райцентру. 

 Я ж від себе додам, що, спілку-
ючись із місцевими людьми, нео-
дноразово чула багато хорошого 

про роботу працівників 
філії. Найперше, одно-
сельчани відмічають їх 
високий професіона-
лізм та компетентність, 
проте не оминають 
нагоди обмовитися й 
про порядність та ви-
важеність у прийнятті 
того чи іншого рішен-
ня працівниць філії, 
їхньому  умінні співпе-
реживати людській біді. 
Суспільне визнання 
означилося й чисель-
ними відзнаками різних 
рівнів – Почесними 
грамотами райради та 
райдержадміністрації, 
районного управління 
праці та соціального 
захисту. За підсумка-
ми роботи Цуманська 
філія УПСЗН визна-
валася кращою з-поміж 

установ та організацій селища, 
про що свідчать Подяки та Почесні 
грамоти селищного голови.

                  
  Марія ХІТЬКО.       

Фото автора.

Соціальні поСлУГи  – люДяМ

У серпні 2003 року в Цумані відбулася неординарна подія – 
вперше в районі було відкрито філію управління праці та соціаль-
ного захисту населення райдержадміністрації, яку очолила Тетяна 

Януль. З самих початків тут створено два підрозділи – сектор прийо-
му громадян, відповідальність за якість роботи якого взяла на себе 
Тетяна Тачинська, та відділ державних соціальних інспекторів очо-

лила Інна Ковш. Ініціювали створення такої установи, опираючись на 
чисельні звернення односельців з подібними проханнями, тодішній 

селищний голова Петро Крикун та колишній начальник управління 
праці, нині вже покійний Боровик О. В.

 Тетяна Тачинська.

Інна кОВШ.

Андрій Медвідь, головний спеціаліст-юрисконсульт 
Ківерцівського районного Центру зайнятості, працює в районній 

службі зайнятості майже 10 років. 
Користується неабияким авторитетом, як серед колег, так і серед 

клієнтів районного Центру зайнятості, а це - підприємці, керівники підпри-
ємств та пересічні громадяни, з якими співпрацює згідно функціональних 
обов'язків. Не секрет, що робота з людьми непроста. Підприємців у районі 
понад півтори тисячі, а також є керівники великих підприємств і в кожного 
свій характер та «особливий» погляд на законодавство. І часом дивуєшся, 
як цьому молодому фахівцю вдається чітко і переконливо довести істину 
про необхідність дотримання законодавства.

Варто додати, що Андрій Васильович виконує і функції програміста, 
тобто контролює роботу комп'ютерної техніки, встановлює необхідне про-
грамне забезпечення, а також є головою профспілкового комітету Центру 
зайнятості з 2005 року. Такий він - швидкий, працьовитий, енергійний та 
завжди оптимістичний.

Вітаємо Андрія Васильовича зі святом працівника соціальної сфери, 
бажаємо добра, здоров'я та хорошого настрою.

Катерина ГРОХОВЧУК.

Розпорядження голови 
Ківерцівської міської ради за 
сумлінну працю та старанне 
виконання покладених поса-

дових обов’язків нагороджено 
Почесною грамотою Ківерців-

ської міської ради 
– заступника начальника 

управління, начальника відділу 
праці КУЦИК Ірину Василівну, 

- соціального робітника 
Територіального центру соціаль-
ного обслуговування (надання 
соціальних послуг) Ківерцівсько-
го району НИТИПЧУК Ларису 
Володимирівну.

віДзнаки
працьовиТиЙ, енерГіЙниЙ...
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Одним із пріоритетних напрямків 
роботи управління праці є забезпечен-
ня державних гарантій у сфері праці. 
Відділом праці та соціально-трудових 
відносин управління проведено 41 
перевірку дотримання законодавства 
про працю та оплату праці на підпри-
ємствах, організаціях та установах 
Ківерцівського району. В результаті 
перевірок виявлено 28 порушень 
трудового законодавства, в тому числі 
з оплати праці – 12. Спеціалістами 
відділу праці УПСЗН РДА щоденно 
здійснюється моніторинг стану ви-
плати заробітної плати та її погашен-
ня. Відповідно до даних моніторингу 
станом на 01.10.2011 року заборго-
ваність з виплати заробітної плати на 
економічно активних підприємствах 
району становить 185,8 тис. грн.

В 2011році питання погашення 
заборгованості із заробітної плати, 
а також дотримання її мінімального 
рівня згідно діючого законодавства 
розглядалось 7 разів на засіданні комі-
сії з питань забезпечення своєчасності 
погашення заборгованості із заробіт-
ної плати, пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат в районі, про що є 

відповідні протоколи та рішення 
 В районні ведеться постійний 

моніторинг створення нових робочих 
місць, згідно якого за січень-вересень 
2011року створено 825 нових робочих 
місць, що становить 118% річного 
завдання.

Такі явища, як «нелегальна» на-
ймана праця та «конвертна» заробітна 
плата знаходяться на постійному 
контролі райдержадміністрації, так 
протягом 2011 року районною робо-
чою групою з питань легалізації ви-

управлінні за єдиною технологією 
прийому громадян, які звертаються 
за призначенням усіх видів соціальної 
допомоги. Загалом в процесі єдиної 
технології задіяно 16 посадових осіб 
управління. Безпосередньо прийом, 
призначення і виплату соціальних до-
помог за цією технологією забезпечу-
ють 3 сектори управління - 1) прийому; 
2) прийняття рішень; 3) виплати. 

Станом на 01.10.2011 р. в районі на-
лічується 507 одержувачів субсидій на 
оплату житлово-комунальних послуг, 
та 541 сім’ям призначена одноразова 
допомога по відшкодуванню витрат на 
придбання твердого палива і скрапле-
ного газу.

Сума нарахованих коштів за дев’ять 
місяців 2011 року становить 754,5 
тис.грн, в тому числі на житлово-
комунальні послуги - 472,5 тис.грн, 
на тверде паливо і газ скраплений – 
282,0 тис.грн.

Середній розмір призначених суб-
сидій становить 13,63 грн на житлово-
комунальні послуги в місяць, та 521,26 
грн на тверде паливо і газ скраплений 
в рік.

Станом на 01.10.2011 року забор-

гованість державного бюджету перед 
організаціями – надавачами житлово-
комунальних послуг становить 218,4 
тис.грн, перед населенням заборгова-
ність на тверде паливо та газ скрапле-
ний 148,2 тис. грн.

На сьогодні в управлінні праці та со-
ціального захисту населення створена 
єдина автоматизована система обліку 
громадян і сімей, яким призначається 
субсидія.

Постійно проводяться перевірки об-

ся наповнення Єдиного Державного 
автоматизованого реєстру осіб, які 
мають право на пільги ( ЄДАРП). За-
гальна кількість осіб, що перебувають 
на обліку в ЄДАРП в Ківерцівському 
районні станом на 01.10.2011року 
складає 15920 осіб ( за кількістю осо-
бових справ). 

Постійно вносяться зміни до елек-
тронних карток пільговиків, які мають 
право на пільгу за різними законами.

Проводиться робота по впрова-
дженню автоматизованого звіряння 
інформації по нарахованню населен-
ню пільгах з організаціями – надавача-
ми послуг.

Управлінням праці та соціального 
захисту населення у 2011 році за 
надані пільги було використано коштів 
відповідно до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту»:

- 1320,3 тис.грн на житлово-
комунальні послуги;

- 31,5 тис.грн на санаторно-курортне 
лікування;

- 25,9 тис.грн на безоплатний капі-
тальний ремонт;

- 162,6 тис.грн на послуги зв’язку;
- 439,8 тис.грн на виплату компенса-

ції для отримання твердого палива та 
скрапленого газу.

Відповідно до Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи було використано:

- 39,7 тис.грн на житлово-
комунальні послуги;

- 6,9 тис.грн на виплату компенсації 

для отримання твердого палива;
- 0,6 тис.грн на послуги зв’язку та 

компенсацію раз на рік на проїзд;
Відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів військової служби і 
ветеранів органів внутрішніх справ та 
їх соціальний захист»:

- 111,6 тис.грн на житлово-
комунальні послуги;

- 3,9 тис.грн на виплату компенсації 
для отримання твердого палива;

Компенсації на тверде паливо від-
повідно до основ законодавства Укра-
їни «Про охорону здоров’я», основ 
законодавства України «Про культу-
ру», Закону України «Про освіту» було 
нараховано 104,7 тис.грн, та було ви-
користано коштів в сумі 137,7 тис. грн 
на житлово-комунальні послуги.

Компенсації за пільговий проїзд 
окремим категоріям громадян було 
нараховано в сумі 549,3 тис. грн та ви-
плачено коштів в сумі 361,7 тис.грн.

До компетенції управління відно-
сяться питання соціального обслу-
говування інвалідів, ветеранів війни 
та праці. В Ківерцівському районні 
проведено виплату щорічної одно-
разової грошової допомоги ветеранам 
війни до Дня Перемоги відповідно до 
Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту 
“ 4128 особам на суму 796,6 тис.грн. 
Заборгованості по виплатам немає. 

За 9 місяців 2011 року 20 ветеранів 
війни і 8 інвалідів від загального захво-
рювання отримали санаторно-курортні 
путівки на оздоровлення, в тому числі 
двом ветеранам ОУН-УПА.

Три інваліди отримали спеціальний 
автотранспорт як гуманітарну допо-
могу. 

Інвалідними візками та засобами 

технічної реабілітації забезпечено 
22 особи. Видано 72 направлення 
для забезпечення інвалідів протезно-
ортопедичними виробами.

Компенсаційні виплати за неви-
користані санаторно–курортні путівки 
станом на 01 жовтня 2011 року випла-
чено 23 особам на суму 6,5 тис.грн, 
70 інвалідів отримали компенсаційні 
виплати на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування на суму 9,2 тис.грн та 
на транспортне обслуговування 126 
інвалідів на суму 23,2 тис.грн.

Станом на 1 жовтня 2011 року на 
обліку в управлінні праці соціального 
захисту населення перебуває: 149 
інвалідів війни, 242 учасники бойових 
дій, 409 вдів, 3191 учасник війни.

Кошторисом видатків на 2011 рік 
відповідно до Заходів по виконанню 
Програми соціального захисту перед-
бачено кошти в сумі 61800,00 грн. 
Станом на 1.10.2011 року фактичні та 
касові видатки склали 33500,00 грн, в 
тому числі:

- одноразова допомога 100-літнім 
3 чол.- 300,00 грн; вечір вшанування 
воїнів Афганістану 115 чол. – 2000,00 
грн; одноразова допомога сім’ї Дени-
сюків, яка втратила сина в Афганіс-
тані – 1 чол. -1100,00 грн; вогник для 
ліквідаторів ЧАЕС – 76 чол. – 3500,00 
грн; придбання продуктових наборів 
до Дня Перемоги – 111 чол. – 10000,00 
грн; фінансова підтримка УТОС – 
1000,00 грн; придбання продуктових 
наборів ветеранам ОУН-УПА - 32 чол. 
- 2000,00 грн; фінансова підтримка 
районній організації ветеранів району 
– 11600,00 грн.

Протягом поточного року держав-
ним соціальними інспекторами було 
обстежено матеріально-побутові умо-

ви проживання 874 сімей, із них для 
призначення державної соціальної 
допомоги 661 сім’ї та для призначення 
житлових субсидій 213 сімей.

Відмовлено в призначенні держав-
ної соціальної допомоги 24 сім’ям на 
районній комісії по причині не пере-
бування у трудових відносинах двох 
або одного члена сім’ї та застосування 
санкцій Ківерцівським районним Цен-
тром зайнятості.

Обстежено умови проживання 106 
сімей одиноких матерів, діти яких про-
живають разом із ними, перебувають 
на їх утриманні.

Інспекторами проводилась перевір-
ка цільового використання бюджетних 
коштів по догляду за інвалідами I 
групи, особам які досягли 80-річного 
віку та психічно хворими, які згідно 
медичного заключення потребують 
догляду. Перевірки проводились з 
виїздом на місце проживання осіб, 
за якими здійснюється догляд. Так з 
152 громадян, було 3 відмовлено у 
догляді, так як догляд не здійснюють, 
а працюють без оформлення трудових 
відносин.

Постійно обстежуються сім’ї з ме-
тою перевірки цільового використання 
бюджетних коштів при народженні 
дитини у 74 сім’ях, кошти використову-
ють за цільовим призначенням.

Проводиться робота по проведенню 
перевірок інформацій про доходи та 
майновий стан одержувачів соціаль-
них виплат. Так за 2011 рік проведено 
616 перевірок достовірності інформа-
ції про доходи та майновий стан отри-
мувачів допомоги у 22 господарствах 
та організаціях району, недостовірних 
довідок про доходи та майновий стан 
не виявлено.

Для надання одноразової грошової 
матеріальної допомоги на лікування 
або у зв’язку із скрутним матеріальним 
становищем державними соціальними 
інспекторами розглянуто 35 справи, із 
них надано 26 інваліду та 10 пенсіоне-
рам по віку на загальну суму 9512 грн. 
3 громадянам відмовлено згідно По-
станови Кабінету Міністрів України від 
28.02.2011 року № 158, так як розмір 
пенсій та соціальних виплат переви-
щував два прожиткові мінімуми для 
осіб, які втратили працездатність.

До завдання управління відноситься 
здійснення нагляду за додержанням 
вимог законодавства під час призна-
чення (перерахунку) та виплати пенсій 
органами Пенсійного фонду України, 
контролю за правильністю призначен-
ня пенсій. Протягом 2011року пере-
вірено 1237 пенсійних справ в тому 
числі новопризначених 786 та 451 
справа, за якими були проведенні пе-
рерахунки та порушень вимог чинного 
законодавства не виявлено. 

Підготувала Марія ХІТЬКО.

Традиційно початок  листопада ознаменовується вшануванням 
людей, які професійно пов’язали своє життя із сферою соціально-

го захисту. Вона є дуже розгалуженою і покликана забезпечувати 
державні соціальні гарантії нашим громадянам на випадок різнома-
нітних життєвих ситуацій. Одним із характерних представників цієї 

системи є Управління праці і соціального захисту населення райдер-
жадміністрації. Про роботу цієї структури, про те, з якими здобутка-

ми зустрічають професійне свято працівники соцзахисту – 
у тезах начальника управління Валентини РОЗУМ. 

Соціальної Сфери!

піДСУМки ДіяльноСТі

В першу неділю листопада відзначається свя-
то працівників, які стоять на захисті соціально-

вразливих верств населення. Поряд з турботою про 
людей вони дарують надію на краще, вчасно подаючи 

руку допомоги тим, хто того потребує. На Волині 
в сфері соціального захисту населення зайнято 

близько 3 тис. осіб, крім того чимало працівників за-
безпечують реалізацію державної політики з питань 
зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудо-

вих відносин.
Однією з форм надання допомоги незахищеним кате-

горіям населення є організація соціально-побутового та 
медичного обслуговування їх через мережу інституційних 
установ, територіальних центрів і відділень соціальної 
допомоги.

На Волині в 6 будинках-інтернатах для престарілих та 
інвалідів (дорослих і дітей), в яких розгорнуто 915 ліжок, 
на початок цього року перебувало 755 осіб, з них 61 
дитина. Понад три чверті з числа проживаючих - інваліди 
загального захворювання та з дитинства.

Одночасно з ними функціонують 20 територіальних 

центрів соціального обслуговування пенсіонерів та оди-
ноких непрацездатних громадян, де протягом минулого 
року надано допомогу понад 48 тис. осіб. Майже третину 
їх отримували допомогу від працівників 29 відділень соці-
альної допомоги вдома, 56% - в 22 відділеннях соціально-
побутової та медико-соціальної реабілітації.

Надання адресної грошової та натуральної допомоги 
малозабезпеченим непрацездатним громадянам здій-
снює 10 відділень. Торік натуральну допомогу у вигляді 
промислових товарів, продуктів харчування, медика-
ментів, гарячих обідів, палива тощо надано близько 21 
тис. осіб, двоє із кожних трьох її отримувачів - одинокі 
непрацездатні громадяни та інваліди. Адресну грошову 
допомогу отримали 1,8 тис. громадян.

Соціальним працівникам доводиться вирішувати різні 
проблеми життя людей. То ж, зичимо їм здоров'я, щастя, 
успіхів та невичерпної енергії. Нехай кожний новий день, 
кожна добра справа додадуть сили, завзяття і наснаги у 
їхній благородній діяльності.

Головне управління статистики 
у Волинській області.

 До Дня працівника Соціальної Сфери

Розпорядженням голови Ківерцівської районної ради 
за сумлінну працю і високий професіоналізм та з нагоди професій-

ного свята – Дня працівників соціальної сфери нагороджено 
Почесною грамотою Ківерцівської районної ради та Ківерцівської 

районної державної адміністрації:
- ЗАГАЙНУ Олену Анатоліївну – головного спеціаліста відділу грошових 

виплат і компенсацій УПСЗН РДА; 
- ОЛІЯРНИК Наталію Вікторівну – заступника завідувача відділенням 

соціальної допомоги вдома Територіального центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних послуг) Ківерцівського району; 

- БЛІННІКОВУ Ірину Євгенівну – головного спеціаліста відділу з призна-
чення пенсій управління Пенсійного Фонду України в Ківерцівському районі; 

- МІЩУК Людмилу Миколаївну – головного спеціаліста відділу надання 
соціальних послуг Ківерцівського районного Центру зайнятості; 

- СМІРНОВУ Наталію Павлівну – спеціаліста І категорії Ківерцівської 
міжрайонної виконавчої дирекції Волинського обласного відділення Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Оголошено Подяку голови Ківерцівської районної ради МАЦЮК 
Євгенії Михайлівні – Сокиричівському сільському голові Ківерцівського 
району Волинської області за багаторічну сумлінну працю, високий профе-
сіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток територіальної громади та 
з нагоди особистого ювілею.

Шановні працівники 
Соціальної Сфери! 

ДороГі колеГи Та веТерани 
Соціальної СлУжби!

Сердечно вітаємо Вас з професійним святом – Днем 
працівника соціальної сфери! На Вас покладена дуже відповідальна і по-
чесна місія – постійно опікуватись проблемами людей, забезпечувати їх 
потреби, допомагати у скрутні часи.

Щиро дякуємо Вам за те, що даруєте тепло Ваших сердець інвалідам, 
одиноким та знедоленим громадянам, ветеранам, малозабезпеченим 
родинам, сім’ям з дітьми, допомагаєте їм не шкодуючи часу і сил.

Бажаємо Вам творчого натхнення, здійснення всіх Ваших задумів і 
мрій. Нехай Вас завжди супруводжують милосердя та доброта, бажання 
та можливість бути корисним людям.

Тож, нехай Вам Бог пошле міцного здоров’я, радісних подій у житті, 
надійних друзів, злагоди в родинах та матеріального добробуту.

Доброго Вам святкового всім настрою та наснаги для нових звершень.
Валентина РОЗУМ, начальник УПСЗН РДА.

Микола КОРЕНЧУК, директор Територіального центру
соціального обслуговування.

віДзнаки

плати заробітної плати проведено 311 
перевірок щодо дотримання чинного 
законодавства з питань оплати праці 
та зайнятості. Особлива увага приді-
лялась наявності трудових договорів, 
щодо використання праці фізичних 
осіб. 

Працівникам управління праці та 
соціального захисту населення рай-
держадміністрації постійно надається 
інформаційна та консультативна 
допомога керівникам, спеціалістам, 
головам профспілкових організацій 
району щодо укладання та реєстрації 
колективних договорів та змін і допо-
внень до нього. За 9 місяців відділом 
праці зареєстровано 26 колективних 
договорів та 48 із змінами та доповне-
ннями.

До основних завдань управління та-
кож належать призначення та виплата 
соціальної допомоги, компенсацій та 
інших соціальних виплат, встановле-
них законодавством, надання субсидій 
для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, при-
дбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива. 

Прийом заяв та нарахування до-
помог і компенсацій здійснюється в 

ґрунтованості призначення субсидій, 
відповідності їх установленим нормам, 
достовірності виданих документів для 
призначення субсидій.

За дев’ять місяців 2011 року зверну-
лося 7592 осіб за призначенням всіх 
видів державних соціальних допомог 
, з них:

- державної соціальної допомоги – 
685;

- допомога на дітей, які є під опікою 
та піклуванням – 132;

- допомога до 3-х років – 4125;
- одноразова при народженні дити-

ни – 752;
- допомога по вагітності та пологах 

– 434;
- допомога на дітей одиноким мате-

рям – 283;
- допомога по догляду за інвалідами 

з дитинства та дітьми інвалідами до 
18 років та інвалідам з дитинства – 
715 одержувачів;

- тимчасова державна допомога 
(аліменти) – 466 одержувача.

Профінансовано по всіх видах допо-
мог за 9 місяців 47476,0 тис. грн.

Для забезпечення реалізації права 
на отримання пільг управлінням у 
встановленому порядку здійснюєть-
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