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Про стан виконання районної програми 
поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, 
соціального захисту людей похилого віку та 
інвалідів на 2015-2019 роки

З метою ефективної соціальної підтримки незахищених верств 
населення, поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту 
людей похилого віку та осіб з інвалідністю діє районна програма 
«Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей 
похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки», яка затверджена рішенням 
сесії Генічеської районної ради від 27 січня 2015 року № 722 (зі змінами).

Станом на 15 листопада 2016 року на обліку в управлінні соціального 
захисту населення районної державної адміністрації кількість пільгових 
категорій складає 10473 осіб, дані шодо яких у повному обсязі включено до 
Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на 
пільги.

У 2016 році проведено виплату разової грошової допомоги до Дня 
Перемоги 1330 ветеранам війни на суму 776,15 тис.грн., у тому числі 
140 учасникам бойових дій в зоні АТО на суму 128,8 тис.грн.

Протягом 2016 року проводилася виплата персональної стипендії 
34 інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років 
і більше, на загальну суму 17,0 тис.грн. Трьом сім’я воїнам, загиблих в 
Афганістані та воїнам-інтернаціоналістам, що є інвалідами війни 1 групи 
виплачується шомісячна персональна стипендія у розмірі 500 грн., кожній 
сім’ї.

Нарахована адресна грошова допомога на придбання твердого паливо та 
скрапленого газу 1227 пільговикам на суму 1 420,44 тис.грн., у тому числі на 
51 учаснику бойових дій в зоні проведення АТО на суму 59,1 тис.грн. Станом 
на 15 листопада 2016 року зазначена допомога профінансована у розмірі 
667,44 тис. грн.

За рахунок коштів районного бюджету протягом 10 місяців 2016 року 
надана матеріальна допомога 71 особі на суму 66,6 тис. грн.

У районному бюджеті на 2016 рік на фінансову підтримку громадських 
організацій заплановано 53,0 тис. грн., а саме: районній раді ветеранів



29560 соціально-побутових послуг на платній основі 38 особам. Діє пункт 
прокату засобів реабілітації.

На базі Стрілківської амбулаторії функціонує стаціонарне відділення для 
постійного проживання громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. 
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) орендує в відділенні 5 палат, в яких проживають 13 осіб, із них 7 осіб 
лежачих. Протягом 2016 року для стаціонарного відділення було придбано 
новий кухонний посуд та пральна машина.

Станом на 01 листопада 2016 року до управління соціального захисту 
населення районної державної адміністрації за призначенням субсидії на 
житлово-комунальні послуги звернулося 5284 домогосподарств.

За січень-жовтень 2016 року 4783 домогосподарств скористалися 
безготівковою субсидією на житлово-комунальні послуги на суму 
11,7 млн.грн. Житлову субсидію на придбання твердого палива призначено 
3461 домогосподарству на суму 6,8 млн.грн., профінансовано житлову 
субсидію готівкою на суму 4,4 млн.грн.

При управлінні соціального захисту населення районної державної 
адміністрації створено «мобільний соціальний офіс». Протягом
січня-листопада 2016 року виїзним обслуговуванням охоплено близько 
150 осіб.

В управлінні соціального захисту населення районної державної 
адміністрації створено та постійно поповнюється даними централізований 
банк осіб з інвалідністю. Станом на 15 листопада 2016 року забезпечено 
176 осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації у кількості 
182 одиниці, дорожніми та кімнатними колясками забезпечено 47 осіб, 
отримали направлення на протезування 15 осіб, на забезпечення іншими 
засобами реабілітації -  120 осіб.

Оздоровлено в санаторіях України -  36 громадян. Надана грошова 
компенсація за невикористані санаторно-курортні путівки за 2014-2015 роки 
11 особам з інвалідністю загального захворювання на суму 1,9 тис. грн.

Протягом 2016 року до Херсонського обласного центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів були надані направлення 17 особам для 
проходження 21 -добового курсу комплексної реабілітації.

Генічеським районним центром зайнятості з січня по листопад 
2016 року проведено 5 семінарів для окремих категорій громадян, в т.ч. за 
участю осіб з інвалідністю, в якому взяли участь 51 особа. За зверненням, 
проводиться консультування осіб з інвалідністю з питань професійного 
самовизначення, шодо реалізації професійних планів, намірів з урахуванням 
медичних рекомендацій МСЕК. Працевлаштовані 7 осіб з інвалідністю.

Відділом освіти районної державної адміністрації сформовано банк 
даних дітей з обмеженими фізичними можливостя.ми, який щороку 
поновлюється. Забезпечено реалізацію права на освіту таких дітей в 
загальноосвітніх закладах, дошкільних навчальних закладах.



в  2016-2017 навчальному році в банку даних перебуває 63 дитини- 
інваліда шкільного віку. Діти-інваліди навчаються на загальних засадах та за 
індивідуальною формою навчання.

В дошкільних навчальних закладах «Колосок», «Теремок», «Казка» 
функціонує 5 логопедичних груп для дітей з фонетико-фонематичним 
недорозвиненням, в ДНЗ «Колосок» - 1 група для дітей з затримкою 
психічного розвитку, в якій виховуються 13 таких дітей.

На Генічеській автостанції та залізничних станціях району створені 
умови для безперешкодного пересування. На Генічеській автостанції є 
кнопка виклику для осіб з обмеженими фізичними можливостями. В залах 
очікування залізничних станцій передбачені спеціально облаштовані місця 
для осіб з інвалідністю, у тому числі для тих, які не пересуваються у візках, 
влаштовані заїзди -  пандуси. Всі адміністративні будівлі структурних 
підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого 
самоврядування, закладів соціального захисту населення, освіти, охорони 
здоров’я, культури облаштовані пандусами, кнопками виклику, тошо.

В комунальному закладі «Генічеська центральна районна лікарня» 
функціонує 5 палат на 20 ліжок для ветеранів війни, в яких проведені поточні 
ремонти.

Станом на 15 листопада 2016 року на ліки ветеранам війни, які 
проходили стаціонарне та амбулаторне лікування витрачено 9,8 тис. грн. 
Станом на 01 листопада 2016 року медичним оглядом охоплено 100% 
ветеранів.

В госпіталь інвалідів м. Херсону в поточному році було направлено 
27 ветеранів війни. В стаціонарних відділеннях проліковано 29 чол., 
у денному стаціонарі -  18, стаціонар на дому -  14 чол.

Районним комітетом Товариства Червоного Хреста України 
обслуговуються особи, які потребують допомоги. На базі районного комітету 
діє медико-соціальна кімната, згідно графіку ведеться прийом ветеранів 
війни лікарем-геронтологом, тяжкохворі обслуговуються на дому. Створено 
пункт прокату засобів догляду за тяжко - та хронічно хворими ветеранами 
війни. Функціонує банк одягу.

Закладами культури району постійно проводяться благодійні культурно- 
мистецькі заходи до тематичних, державних свят, які мають можливість 
відвідувати всі бажаючі.

Враховуючи вищевикладене, з метою реалізації невідкладних заходів, 
спрямованих на посилення турботи про ветеранів, громадян похилого віку та 
осіб з інвалідністю, керуючись статтею 6, пунктом 10 частини першої 
статті 13, пунктом 1 статті 23, пунктом 1 частини першої статті 39, 
частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»:

1. Інформацію управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації про хід виконання районної програми поліпшення 
життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та 
інвалідів на 2015-2019 роки прийняти до відома.






