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Луганська обласна  

військово-цивільна адміністрація 

Департамент соціального захисту населення  

Луганської облдержадміністрації 

Інформаційно-аналітичні матеріали з 

питань соціального захисту населення 

Луганської області: 

підсумки реалізації пріоритетних 

напрямів у 2016 році та основні 

завдання на 2017 рік 

Сєвєродонецьк 

2017 рік 
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Структура установ та напрямки соціального захисту населення 

Луганської області 

 

2016 рік – рік стійкого розвитку та якісних перетворень соціальної 
сфери Луганської області. 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 
повністю координує реалізацію державної соціальної політики в регіоні. 
Працює з різними віковими та соціальними категоріями. 

 

 

 

 

 

У структуру установ соціального захисту населення Луганської 
області входять: 

 

1 рівень – Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації; 

2 рівень – 10 обласних інтернатних установ, 4 соціальних центри обласного 
підпорядкування; 

3 рівень – 15 міських і районних УСЗН, 15 міських і районних ЦСССДМ,  
15 територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), 5 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

  

Реалізація державної 
соціальної політики в 

Луганській області

Готівкова 
допомога

Безготівкова 
допомога

Соціальні 
послуги

Підтримка 
працюючого 

населення

Державна 
допомога

Делеговані 
повноваження 
обласної ВЦА

Координація роботи 
9 обласних комісій та 
координаційних рад

Координація 
реалізації 

6 регіональних 
програм
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Структура установ та закладів соціального захисту населення 

Луганської області 

 

 

 

 

 

 

  

ДСЗН

УСЗН міст і районів області –
15 установ

ЦСССДМ міст і районів області –

15 установ

Територіальні центри соціального 
обслуговування (надання 

соціальних послуг) – 15 установ

Центри соціальної реабілітації дітей 
– інвалідів – 5 установ

Стаціонарні установи 
обласного підпорядкування 

- 10 установ

Соціальні центри обласного 
підпорядкування - 4 установи

Сватівський обласний будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів 

Білокуракинський обласний будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів 
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Категорії населення, які обслуговуються Департаментом соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

В області проживає 705 тис. постійного населення (без урахування 
ВПО). Усього в області 1 116 600 осіб – одержувачів державної підтримки, які 
обслуговуються Департаментом. Одна особа може мати право на декілька 
соціальних програм. 

 

Для обслуговування пільгових категорій громадян 
використовуються наступні програмні комплекси: 

 ПК «Наш Дім» і ПК «Житлові субсидії» – ведення бази отримувачів та 
здійснення нарахування житлових субсидій; 

 ПК ЄДАРП (єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги) – здійснюється облік громадян пільгових категорій та 
контроль за цільовим використанням субвенцій на фінансування пільг; 

 ПК АСОПД – здійснення нарахування всіх видів допомог, синхронізація 
особових рахунків з базою Пенсійного фонду України, ведення баз 
внутрішньо переміщених осіб та бази самотніх (АС «Наша сім’я»); 

 ЦБІ (центральний банк інвалідів) – ведення баз обліку осіб з 
інвалідністю щодо санаторно-курортного лікування, забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації, здійснення заходів із 
соціальної реабілітації та професійної адаптації цієї категорії; 

 Програма «Допомога» – забезпечення обліку отримувачів одноразової 
грошової матеріальної допомоги особам, які її потребують, за рахунок 
коштів обласного бюджету; 

 ЄІБДВПО – Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених 
осіб. 

 

32%

26%

17%

13%

7%

3%

2%

Пенсіонери, 353,4 тис. осіб

Внутрішньо переміщені 

особи, 292 тис. осіб

Отримувачі пільг, 147,4 

тис. осіб

Отримувачі субсидій, 147,4 

тис. осіб

Отримувачі державних 

соц. домог, 76,8 тис. осіб

Отримувачі соц. послуг, 

31,4 тис. осіб  

Особи з інвалідністю, 25,1 

тис осіб
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Підтримка працюючого 

населення 
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Населення Луганської області  

Чисельність населення продовжує знижуватися. 

На підконтрольній державним органам влади території області наявне 
населення станом на 1 грудня 2016 року становить 705 тис. осіб, що на 2 % 
менше, ніж на кінець 2015 року (719,4 тис. осіб). 

Зменшення чисельності обумовлено насамперед природним скороченням 
населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чисельність наявного населення  
 на 1 

січня 
2016 
року 

на 1 
грудня 
2016 
року 

Луганська 
область 

719,4 705,0 

Лисичанськ  117,4 114,7 

Рубіжне 59,9 58,6 

Сєвєродонецьк 118,8 116,6 

Біловодський  24,2 23,8 

Білокуракинський 19,5 19,1 

Кремінський  40,7 39,9 

Марківський  15,3 15,0 

Міловський  15,4 15,3 

Новоайдарський  42,6 41,5 

Новопсковський  34,7 34,3 

Попаснянський  79,1 77,7 

Сватівський  35,9 35,4 

Станично-
Луганський  

49,9 
48,6 

Старобільський  45,6 44,5 

Троїцький  20,4 20,0 

Загальне скорочення 
чисельності населення 

за містами та районами у 
січні–листопаді 2016 (тис. 

осіб) 

Луганська область 14,4 

Лисичанськ 2,7 

Рубіжне  1,3 

Сєвєродонецьк  2,2 

Біловодський  0,4 

Білокуракинський   0,4 

Кремінський  0,8 

Марківський  0,3 

Міловський  0,1 

Новоайдарський  1,1 

Новопсковський  0,4 

Попаснянський  1,4 

Сватівський  0,5 

Станично-Луганський  1,3 

Старобільський  1,1 

Троїцький  0,4 
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Ринок праці 

Ситуація на ринку праці області залишається напруженою. 

За 9 місяців 2016 року рівень зайнятості за методологією МОП 
становить 55,8 % (16-е місце по Україні), а рівень безробіття - 16,1 %  
(25-е, останнє місце по Україні). 

При незначному збільшенні рівня зайнятості збільшився рівень 
безробіття. 

 2015 9 міс. 2016 

рівень безробіття, % 54,6 55,8 

рівень безробіття за методологією 
МОП, % 

15,6 16,1 

Кількість зареєстрованих безробітних (осіб) 
станом на 1 число місяця за 2016 рік 

 

У натуральних числах динаміка протягом 2016 року виглядає наступним 
чином: 

 3 міс. 
2016 

6 міс. 
2016 

9 міс. 
2016 

Економічно-активне населення, тис. осіб 350,4 354,1 357,3 

Зайняте населення, тис. осіб 291,8 296,1 299,9 

Безробітне населення, тис. осіб 58,6 58,0 57,4 

Безробітне населення (за методологією МОП) у 2016 році, 
(за матеріалами вібіркового обстеження (домогосподарств) з 

питань економічної активності), тис. осіб 
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На 2016 рік Програмою зайнятості населення Луганської області на 
період до 2017 року було заплановано створення 4723 нових робочих місць, у 
тому числі: 

– у юридичних осіб – 1084 місця; 

– фізичними особами-підприємцями шляхом їх реєстрації – 3639 місць. 

Фактично за 2016 рік створено 2722 робочих місця, у т.ч. 

– юридичними особами – 812 місць; 

– фізичними особами-підприємцями – 1910 місць. 

Виконання склало 57,6 %. 

Виконання «Програми зайнятості населення Луганської області на період до 
2017» року щодо працевлаштування на нові робочі місця за 2016 рік: 

 

Створені нові робочі місця за 2016 рік 
(за інформацією з виконання місцевих програм зайнятості). Створено 

2722 робочих місця 

  

0
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Всього Юридичні особи Фізичні особи

4723

1084

3639

2722

812

1910

План

м.Сєвєродонецьк; 
538; 20%

м.Лисичанськ; 
1001; 37%

м.Рубіжне; 32; 1%
Біловодський р-…

Білокуракинський р-н; 93; 3%

Кремінський р-н; 
123; 5%

Марківський р-н; 60; 2%

Міловський р-н; 1; 0%

Новоайдарський р-н; 
171; 6%

Новопсковський р-н; 
78; 3%

Попаснянський р-н; 7; 0%

Сватівський р-н; 180; 7%

Станично-Луганський р-н; 
0; 0%

Старобільський р-н; 
277; 10%

Троїцький р-н; 57; 2%
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Легалізація зайнятості та заробітної плати 

Ситуація з наповненням місцевих бюджетів 
знаходиться в Луганській обласній військово-цивільній 
адміністрації на постійному контролі, оскільки від цього 
багато в чому залежить стабільність і стійкість всієї 
фінансової системи області. 

Так, з метою збільшення надходжень податків до 
місцевих бюджетів у 2016 році спільно з органами 
місцевого самоврядування розроблений та 
затверджений план заходів, у т.ч. по легалізації 
зайнятості населення, руйнування схем виплат 
заробітної плати «в конвертах», створення нових 
робочих місць. Визначені резерви по розширенню бази 

оподаткування з відповідним збільшенням надходжень податку на доходи з фізичних осіб та 
єдиного соціального внеску. 

Як резерв додаткових надходжень, було визначено перелік суб’єктів господарювання, які 
знаходяться в категорії «ризикових» - виплачують заробітну плату нижче за середньогалузевий 
рівень, мають у штатній чисельності до 3-х найманих працівників та здійснюють трудомістку 
діяльність. Тобто, на цих підприємствах існує ймовірність використання праці неоформлених 
робітників та виплата заробітної плати у «конвертах».  

У минулому році 390 підприємств зазначеної категорії додатково залучено до сплати 
податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. 

Ще одним резервом є підприємства, які декларують значні суми доходів при незначній 
кількості працюючих або звітують про відсутність найманої праці.  

За результатами проведеної роботи в 2016 році додатково залучено до оподаткування 40 
таких підприємства – роботодавців. 

Основною схемою мінімізації заробітної плати, яка використовується підприємствами, є 
виплата заробітної плату у меншому розмірі, ніж мінімально установлена. 

Зазначеній категорії підприємств приділяється особлива увага. У відношенні до них 
проводяться як заслуховування керівників підприємств на засіданнях постійно діючих комісіях, 
так і оперативні контрольно-перевірочні заходи. За результатами проведеної роботи їх кількість 
скоротилась на 169 підприємств. 

Як результати вжитих заходів реалізації зазначеного плану протягом 2016 року: 

– легалізовано 2,3 тис. найманих робітників, праця яких використовувалася 
роботодавцем без укладання трудових угод та виплачувалась заробітна плата без сплати до 
бюджету належних сум податку та єдиного внеску; 

–  підвищено рівень заробітної плати майже 6,3 тис. працівників. 

Одним із додаткових резервів надходжень податку на доходи фізичних осіб та єдиного 
соціального внеску залишається погашення боргів підприємствами області, зокрема, з 
виплаченої заробітної плати. Протягом 2016 року підприємствами зазначеної категорії погашено 
боргів по податку на доходи фізичних осіб у сумі 
60,3 млн грн. та по єдиному соціальному внеску 
в сумі 120,6 млн грн. 

Нажаль, робота з легалізації зайнятості та 
заробітної плати не є досить ефективною у 
зв’язку із обмеженням перевірок, встановленим  

статтею 3 Закону України «Про тимчасові 
заходи на період проведення 
антитерористичної операції»  

від 2 вересня 2014 року № 1669-VII. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати 

Облдержадміністрацією постійно проводиться робота щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 12.08.2009 № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат» в облдержадміністрації утворено обласну тимчасову комісію з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат. 

Під головуванням першого заступника 
голови або заступника голови 
облдержадміністрації у 2016 році було проведено 
7 засідань обласної тимчасової комісії (у тому 
числі, 1 виїзне засідання), на яких розглядалося 
питання погашення заборгованості із заробітної 
плати по кожному підприємству-боржнику. 
Особлива увага приділялася економічно 
активним підприємствам. Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, до сфери управління яких 
належать боржники, територіальні підрозділи 

центральних органів виконавчої влади, 
спільно з райдержадміністраціями, 
районними військово-цивільними 
адміністраціями та виконкомами міських 
рад міст обласного значення 
інформують про проведену роботу та 
заплановані заходи щодо погашення 
заборгованості. За підсумками кожного 
засідання доручалося вжиття 
конкретних заходів відповідальним 
виконавцям. 

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації щотижнево 
проводиться моніторинг погашення заборгованості із заробітної плати по підприємствах-
боржниках всіх форм власності і стану економічної активності, які розташовані на 
підконтрольній українській владі території області. 

За даними Держстату України, станом на 01.01.2017 заборгованість із заробітної 
плати на підприємствах Луганської області складає 412,3 млн грн. 

На підконтрольній території області, за даними ГУ статистики у Луганській області, 
станом на 01.01.2017 заборгованість складає:  

 

46,9 млн грн на 42 підприємствах,  
у тому числі: 
– економічно активні – 37,9 млн грн; 
– економічно неактивні – 7 млн грн; 
– підприємства-банкрути – 2 млн грн. 
 
  

Активні
81%

Неактивні
15%

Банкрути
4%
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Динаміка погашення заборгованості протягом 2016 року 

 

 

 

За результатами проведеної облдержадміністрацією роботи у напрямку 
погашення заборгованості протягом року, з початку 2016 року погашено 4,2 млн 
грн, що призвело до зменшення на 8 %. 

У зв’язку з перереєстрацією у 2015 році підприємств-боржників з 
непідконтрольної частини області – див. графік), додатково виникла 
заборгованість на суму 14,6 млн грн. 

Частка заборгованості 
перереєстрованих підприємств 
від загальної суму боргу по 
Луганській області складає 31 %. 

 

 

Станом на 01.01.2017 заборгованість 
наявна на 7 підприємствах, що 
перереєструвалися у 2015 році на 
контрольовану територію, у сумі 14,6 млн 
грн: 
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№ 
Економічна 
активність 

Hазва підприємства 
сума,                 
тис. 
грн. 

1 
Активні 

Другий воєнізований гірничорятувальний загін 1886,4 

2 
Луганська філія ДП «Регіональні електричні 
мережі» 

7830,4 

3 

Неактивні 

ТОВ з іноземними інвестиціями «Лутара» 450,9 

4 
Управління Пенсійного фонду України в 
Первомайському районі Луганської області 

271,9 

5 
ВП «Управління по експлуатації західної 
фільтрувальної станції ОКП «Компанія 
«Луганськвода» 

3383,4 

6 Перевальська районна рада Луганської області 491,3 

7 
Фінансове управління Перевальської РДА 
Луганської області 

240,6 

УСЬОГО: 14554,9 

Більшість із вказаних підприємств фактично не перемістилася на 
контрольовану територію або разом із переміщеними суб’єктами господарювання 
не перемістилася частина працівників, тому облдержадміністрація не має 
можливості вплинути на керівників цих підприємств, відповідна робота 
обмежується чинним законодавством України, зокрема Тимчасовим порядком 
фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та 
надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької 
та Луганської областей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
07.11.2014 № 595. 

За формами власності заборгованість розподіляється: 

– державні підприємства – 0,7 млн грн на 1 підприємстві; 

– комунальні підприємства – 0,6 млн грн на 1 підприємстві; 

– підприємства іншої форми власності – 45,5 млн грн на 40 підприємствах 
(у тому числі, 11 неактивних – 7 млн грн та 3 банкрути – 2 млн грн). 

Рейтинг міст і районів по загальній сумі заборгованості 

 
№ 

 
Місто (район) 

Сума 
заборгованості, 

тис. грн. 

Частина у загальній 
сумі боргу по області, 

% 

1 м. Лисичанськ 34594,8 74 

2 м. Сєвєродонецьк 4749,1 10 

3 Попаснянський р-н 3383,4 7 

4 Кремінський р-н 1598,2 3 

5 м. Рубіжне 863,7 2 

6 Новоайдарський р-н 731,9 2 

7 Старобільський р-н 489,9 1 

8 Троїцький р-н 356,3 < 1 

9 Міловський р-н 126,5 < 1 
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Співвідношення заборгованості міст (районів), які мають найбільшу 

заборгованість на підприємствах усіх форм власності станом на 01.01.2017 

 

Станом на 01.01.2017 року відсутня заборгованість на підприємствах 
Біловодського, Білокуракинського, Марківського, Новопсковського, Сватівського та 
Станично-Луганського районів. 

Протягом 2016 року погашено заборгованість із заробітної плати на 10 
підприємствах комунальної форми власності. 

Динаміка погашення заборгованості на комунальних підприємствах  
(тис. грн) 

 

Станом на 01.01.2017 наявна заборгованість лише на одному комунальному 
підприємстві – Комунальне підприємство Лисичанської міської ради 
«Електроавтотранс» у сумі 634,9 тис. грн. (1 % від загальної суми боргу по області). 

Основна сума заборгованості припадає на ПАТ «Лисичанськвугілля» та його  
10 відокремлених підрозділів – 20303,5 тис. грн. Частка боргу складає 43 % від загальної 
суми по області. Заборгованість виникла через значне зменшення фінансування 
Державного бюджету на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної 
вугільної продукції. 

У 2017 році планується збільшити кількість засідань обласної тимчасової комісії з 
питань погашення заборгованості із заробітної плати. Окрім цього, планується окрему 
увагу на цих засіданнях приділяти стану погашення підприємствами заборгованості із 
сплати страхових внесків. 

Робота із цього питання триває та знаходиться на постійному контролі 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.  

м. Лисичанськ -
74 %

м. Сєвєродонецьк -
10 %

Попаснянський р-н 
- 7 %

Кремінський р-н - 3 %

м. Рубіжне - 2 %
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2 %
Старобільський р-н - 1 %

Інші - 1 %
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Державна експертиза умов праці 

 

Протягом 2016 року в Департаменті було проведенню  
122 експертизи якості проведення атестації робочих місць за умовами 
праці, де було атестовано 1167 робочих місць, із них: 

– на 239 робочих місцях було підтверджено право на пільговий 
пенсійний Список №1; 

– на 325 робочих місцях було підтверджено право на пільговий 
пенсійний Список №2; 

– на 603 робочих місцях було підтверджено право на пільги і 
компенсації. 

 

Крім цього, було надано 248 консультацій та роз'яснень із 
проведення атестації робочих місць. 
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Оплата праці 

Середньомісячна зарплата за 2016 рік зросла на 35% в порівнянні з 
2015 роком і становить 4637 грн, що на 10 % менше за середній показник 
по Україні. 

У порівнянні з 2015 роком, Луганська область за цим показником в 
рейтингу по Україні піднялася з 13-го на 8 місце. 

 

Динаміка росту заробітної плати у Луганській області в 
порівнянні з середнім показником по Україні. 
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В розрізі міст та районів області за січень-вересень 2016 року найвищий 
рівень заробітної плати спостерігався у м. Рубіжне (5216 грн), м. 
Сєвєродонецьк (5051 грн), у Новоайдарському районі (4783 грн). 

Найнижчий рівень заробітної плати у Марківському районі (2998 грн), 
Станично-Луганському районі (2744 грн). 

 

Середня заробітна плата за січень-вересень 2016 

 

 

За видами економічної діяльності найбільші розміри заробітної плати у 
січні-вересні 2016 року спостерігалися: 

– фінансова та страхова діяльність – 7440 грн; 
– професійна, наукова та технічна діяльність – 5775 грн; 
– державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування – 5083 грн; 
– промисловість – 4946 грн; 
– транспорт – 4724 грн. 
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Договірне регулювання трудових відносин  

та соціальний діалог 

Протягом 2016 року в області пройшли повідомну реєстрацію в органах 
соціального захисту населення 292 колективних договорів між керівництвом 
підприємств, установ, організацій усіх форм власності та професійними спілками 
(трудовими колективами) і 444 змін і доповнень до них.  

Під час аналізу та обговорення положень колективних договорів 
відповідальними посадовими особами проводиться роз'яснювальна робота щодо 
додержання законодавства про працю, в тому числі, щодо переваг легалізації 
зайнятості та зарплати. 

На територіальному рівні триває робота по відновленню соціального діалогу. 

5 липня 2016 року між 
Луганською обласною військово-
цивільною адміністрацією, 
Федерацією профспілок Луганської 
області та Громадською організацією 
«Об’єднання організацій 
роботодавців Луганської області» 
підписано угоду про співпрацю. 

Угоду підписали голова 
облдержадміністрації – керівник 
обласної військово-цивільної 
адміністрації Юрій Гарбуз, голова 

Федерації профспілок Луганської області Валерій Черниш та голова Правління 
Громадської організації «Об’єднання організацій роботодавців Луганської 
області» Борис Макаревич. 

Підписання цієї угоди сприятиме 
соціально-економічному розвитку області, 
діалогу між обласної владою, 
профспілками та роботодавцями. Буде 
відновлено роботу важливих колегіальних 
органів, таких як Обласний комітет 
сприяння зайнятості населення, 
Тристороння соціально-економічна рада 
тощо. 

У 2016 році Федерацією 
роботодавців Луганської області здійснено реєстраційні дії щодо зміни юридичної 
адреси на контрольованій території та отримано висновок НСПП про 
репрезентативність. 

Отримання висновку про репрезентативність Федерацією профспілок 
Луганської області очікується у 2017 році.  

Це надасть змогу облдержадміністрації укласти територіальну угоду про 
спрямування спільних зусиль сторін на забезпечення динамічного соціально-
економічного розвитку області і високих стандартів життя населення шляхом 
підвищення конкурентоздатності підприємств, забезпечення зростання рівня 
зайнятості населення, створення гідних та безпечних умов праці.  
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Діяльність ГУ Держпраці у Луганській області 

Головним управлінням Держпраці у Луганській області протягом 2016 року 
здійснено 47 перевірок 30 боржників. 

Така незначна кількість перевірок обумовлена обмеженням повноважень 
цього органу на території Луганської та Донецької областей згідно з мораторієм 
на проведення перевірок, встановленим Законом України «Про тимчасові заходи 
на період проведення антитерористичної операції». 

За результатами перевірок у 2016 році, інспекторами складено  
44 приписи, передано до суду 23 протоколи про адміністративні правопорушення 
за ч. 1 ст. 41 КУпАП, складено 3 протоколи за ст. 188-6 КУпАП та накладено 
фінансові санкції на 2 юридичні особи у сумі 13050 грн. 

Система державного соціального страхування та пенсійного 

забезпечення 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, 
обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає 
матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 
від них обставин, а також у старості за рахунок грошових фондів, що формуються 
шляхом сплати страхових внесків роботодавцем, громадянами, а також 
бюджетних та інших джерел, передбачених законом. 

Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового 
державного соціального страхування: 

- страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності; 

-  страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; 

-  страхування на випадок безробіття; 

-  пенсійне страхування; 

-  інші види страхування, передбачені законами України. 

У листопаді 2015 року Верховна 
Рада України ухвалила Закон «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» щодо 
забезпечення діяльності фондів 
соціального страхування у період 
реорганізації».  

Виконавчими дирекціями Фонду 
соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України і Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності видано накази про припинення і 
затверджено склади комісій з реорганізації, до складу яких увійшли представники 
Мінсоцполітики України, СПО об’єднань профспілок і СПО сторони роботодавців. 

Відповідно до ухваленого Закону, почалася процедура реорганізації фондів 
соціального страхування, яка протягом 2016 року не завершена.  
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І. Страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 

 

Для управління та відділень виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України в містах та 
районах Луганської області 2016 рік видався 
досить продуктивним. Активно велася робота, 
направлена на захист людини праці, її здоров’я 
і благополуччя в житті, в повному обсязі 
виконувалися посадові обов’язки  
працівниками управління та відділень. 

У 2016 році проводилася робота із 
забезпечення прав застрахованих (членів їх 
сімей) на відшкодування шкоди внаслідок 
нещасних випадків та професійних 
захворювань на виробництві. Робочими 

органами виконавчої дирекції Фонду у Луганській області забезпечено 
проведення страхових виплат понад 15400 потерпілим та членам їх сімей на 
суму 298,3 млн. грн.  

Медико-соціальні послуги отримали 804 постраждалі внаслідок нещасного 
випадку на виробництві або професійного захворювання на загальну суму 6957,3 
тис.грн.  

У 2016 році 25 потерпілих на виробництві на загальну суму 515,7 тис.грн. 
було направлено на медичну реабілітацію в санаторії, 187 інвалідів, у тому числі 
17 «спинальників», було направлено на санаторно-курортне лікування в  
16 санаторіїв України на загальну суму 2520 тис.грн. 

За заявами тимчасово переміщених осіб у Луганській області виплачено 
19,69 млн. грн. по заборгованості 2014 року. 

Станом на 1 січня 2017 року в 
Державному реєстрі соціального 
страхування Луганської області 
знаходиться на обліку 106308 
страхувальників, у тому числі: 35 518 
юридичних осіб, 70 788 фізичних осіб,  
2 фізичних особи-підприємці, які 
уклали договір про участь у 
загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванні від 
нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань на 
добровільних засадах. Протягом 2016 
року знято з обліку 5973 страхувальника, взято на облік 57581 нового 
страхувальника, а також було списано 726,99 тис. грн. безнадійного боргу та 0,72 
тис. грн. кредиторської заборгованості.   
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На розрахунковий рахунок 
управління за 12 місяців 2016 року 
надійшло 141,00 тис. грн. 
заборгованості та 200,59 тис. грн. 
інших надходжень. 

Станом на 01 січня 2017 року 
борги перед Фондом мають 1 624 
страхувальника у сумі 213 230 730,30 
грн., в тому числі: недоїмку – 162 715 
145,90 грн.; несплачену пеню – 48 
289 657,43 грн.; заборгованість по 
страховим внескам, пов’язану з 
несвоєчасною виплатою заробітної плати – 2 225 926,97 грн.  

87 869 195,33 грн., або 54% від загальної суми несплаченої недоїмки, мають 
підприємства, які знаходяться на обліку у відділеннях виконавчої дирекції Фонду, 
що територіально розташовані на тимчасово окупованій частині Луганської 
області.  

Сума несплаченої пені по управлінню складає 48 289 657,43 грн. або  
22,65 % в загальній сумі несплачених платежів.  

При цьому, 49 % або 23 799 817,27 грн. від загальної суми нарахованої та 
несплаченої пені мають підприємства, які знаходяться на обліку у відділеннях 
виконавчої дирекції Фонду, що територіально розташовані на тимчасово 
окупованій частині Луганської області.  

Станом на 1 січня 2017 року сума заборгованості по заробітній платі за період 
до 01.01.2012 складає 54 505 434,62 грн. Несплачені страхові внески, що пов’язані 
з несвоєчасною виплатою заробітної плати, станом на 01.01.2016 року 
дорівнюють 2 225 926,97 грн. (1,04% у загальній сумі несплачених внесків до 
управління Фонду). 

Із загальної суми вказаної 
заборгованості зі сплати страхових 
внесків 83,2% (1 851 863,12 грн.) 
належать страхувальникам, які 
знаходяться на обліку в робочих 
органах виконавчої дирекції 
Фонду, територіально 
розташованих на тимчасово 
окупованій частині області.  

У минулому році страхові 
експерти з охорони праці відділень 
виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в містах 
та районах Луганської області  взяли участь у роботі комісій з розслідування 173 
нещасних випадків та 49 професійних захворювань на підприємствах 
страхувальників. 

Під час розслідувань нещасних випадків та професійних захворювань 
проведено 25 позапланових перевірок підприємств страхувальників. У ході 
перевірок виявлено 152 порушення законодавства про охорону праці та внесено 
25 подань роботодавцю.  
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ІІ. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

 

Виконавчою дирекцією Луганського 
обласного відділення Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати 
працездатності (далі – відділення Фонду) у 
2016 році своєчасно надано фінансування 
страхувальникам-роботодавцям для 
забезпечення застрахованих осіб 
матеріальним забезпеченням на загальну 
суму 98,9 млн грн, у тому числі: 

– по тимчасовій непрацездатності – 76,3 
млн грн; 
– по вагітності та пологах – 22,5 млн грн; 
– на поховання – 0,4 млн грн.  

Заборгованість по фінансуванню матеріального забезпечення в 2016році 
відсутня. 

Із зазначеної суми матеріального забезпечення профінансовано: 

– 84,1 млн.грн. по листкам непрацездатності (68445 шт.), наданих 
застрахованими особами в 2016 році, які знаходяться на території, підконтрольній 
державній владі України,  

- 14,8 млн. грн. – по 
листкам непрацездатності, 
які застраховані особи 
отримали в 2014-2015 
роках, але підприємства-
роботодавці мали змогу 
перереєструватись на 
території, підконтрольній 
державній владі України, та 
надати заяви-розрахунки на 
фінансування 
матеріального 
забезпечення до органів 
Фонду лише протягом 2016 
року.  

Крім того, в 2016 році була призначена та виплачена допомога особам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території  України та районів проведення 
АТО, у 29 випадках на суму 323 тис.грн.  

Одночасно, набирає обертів виконання відділенням Фонду вимог ст.29 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
щодо забезпечення відновлення здоров’я застрахованих осіб шляхом лікування 
в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів України. 

Так, якщо в 2015 році було забезпечено відновлювальним лікуванням в 
Луганській області 547 застрахованих осіб, в 2016 таким лікуванням було 
забезпечено вже 719 осіб (у тому числі 27 дітей).  
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ІІІ. Страхування на випадок безробіття 

 

Протягом 2016 року послугами 
Луганської обласної служби зайнятості 
скористалися 32,1 тис. громадян, з яких 
статус безробітного мали 26,7 тис. осіб.  

Станом на 01.01.2017 на обліку 
Луганської обласної служби зайнятості 
перебуває 8,1 тис. безробітних громадян, 
з них 74,2% отримує допомогу по 
безробіттю.  

За січень – грудень 2016 року 204,3 тис. 
профорієнтаційних послуг через службу 

зайнятості отримали 86,6 тис. осіб з числа безробітних громадян та 
зайнятих осіб інших категорій. Особам, які мали статус безробітного, надано 
142,1 тис. профпослуг. Рівень охоплення безробітних профорієнтаційними 
послугами склав 98,1%. 

Упродовж 2016 року профорієнтаційні послуги отримали 33,4 тис. осіб 
з числа молоді, яка навчається у навчальних закладах різних типів. 

За 2016 рік майже 14,0 тис. вакансій були укомплектовані. Рівень 
укомплектування вакансій у 2016 році склав 94,4%, що на 1,3 відсоткових 
пункти більше, ніж у 2015 році  

Існуючий дисбаланс на ринку праці між попитом та пропозицією на 
робочу силу значно ускладнює процес працевлаштування безробітних на 
постійне місце роботи, однак Луганською обласною службою зайнятості 
вживаються заходи, спрямовані на посилення соціального захисту 
безробітних громадян та нарощування обсягів надання соціальних послуг. 

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного 
соціального внеску працевлаштовано 218 безробітних осіб, у тому 
числі  
97 осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, та 121 особа 
на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності. 

Для розвитку підприємництва та стимулювання самозайнятості 
безробітних громадян упродовж 2016 року в центрах зайнятості 
Луганської області одноразову виплату допомоги по безробіттю отримали 
та відкрили власну справу 35 осіб. 

Серед загальної кількості безробітних, які отримали одноразову 
виплату: 

 8 осіб (або 22,9%) – жінки; 

 10 осіб (28,6%) – молодь у віці до 35 років; 

 9 осіб (25,7%) – особи соціально незахищених категорій. 
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Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці протягом 
звітного періоду 3,1 тис. безробітних проходили навчання за направленням 
служби зайнятості, що на 489 осіб, або 19,0% більше, ніж у минулому році. 
З них  
1,6 тис. осіб навчалися у Центрах професійно-технічної освіти Державної 
служби зайнятості. 

До громадських та інших робіт тимчасового характеру 
спеціалістами Луганської обласної служби зайнятості залучено 5,5 тис. 
безробітних осіб (на 490 осіб, або 9,8% більше, ніж у 2015 році). 

Особлива увага приділяється особам, тимчасово переміщеним з 
окупованих територій та районів проведення АТО.  

Протягом 2016 року послугами Луганської обласної служби зайнятості 
скористалися 32,1 тис. громадян, з яких статус безробітного мали 26,7 тис. 
осіб. Із загальної чисельності безробітних громадян, що перебували на 
обліку, 13,7 тис. осіб – жінки (51,4%), 9,8 тис. осіб – молодь у віці до 35 років 
(36,9%).  

Станом на 01.01.2017 на обліку Луганської обласної служби зайнятості 
перебуває 8,1 тис. безробітних громадян, з них 74,2% отримує допомогу по 
безробіттю.  

Структура зареєстрованих безробітних 
станом на 1 січня 2017 року 

 

Протягом 2016 року послугами Луганської обласної служби зайнятості 
скористалися 32,1 тис. громадян, із яких статус безробітного мали 26,7 тис. 
осіб.  
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Станом на 01.01.2017 на обліку Луганської обласної служби зайнятості 
перебуває 8,1 тис. безробітних громадян, з них 74,2% отримує допомогу 
по безробіттю. 

У структурі безробітного населення за рівнем освіти питому вагу – 11,0 
тис. осіб (41,4 %) складають безробітні з професійно–технічною освітою, 5,8 
тис. осіб (21,8 %) – базову та неповну вищу, 4,2 тис. осіб (15,7%) – повну 
вищу,  
5,6 тис. осіб (21,1%) – початкову, базову та повну середню освіту. 

Ситуація на ринку праці Луганщини характеризується постійним 
попитом на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за 
роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин 
(28,9%), кваліфікованих робітників з інструментом (12,7%), працівників 
сфери торгівлі та послуг (11,2%), професіоналів (8,9%) та фахівців (8,2%).  

З початку дії Постанови КМУ від 01.10.2014 №509 по 31 грудня 2016 
року до Луганської обласної служби зайнятості звернулось 4015 
переміщених осіб. Усього працевлаштовано 1458 осіб, у тому числі 63 
внутрішньо переміщені особи отримали одноразову допомогу для 
організації власного бізнесу. Відповідно до ст.24' ЗУ «Про зайнятість 
населення» протягом жовтня 2015 року – грудня 2016 року 
працевлаштовано 68 внутрішньо переміщених осіб з компенсацією 
роботодавцям витрат на оплату праці. Проходили профнавчання  216 
громадян цієї категорії та 383 особи брали участь у громадських та інших 
роботах тимчасового характеру. 
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Служба зайнятості має першочергове завдання посприяти 
якнайшвидшій адаптації у суспільстві, поверненню до мирного життя 
демобілізованих учасників АТО, а також їх працевлаштуванню.  

Протягом 2016 року 330 демобілізованих військовослужбовців, які 
брали участь в антитерористичній операції, отримували послуги обласної 
служби зайнятості щодо працевлаштування, профорієнтації, перенавчання 
та допомоги у відкритті власної справи.  

Працевлаштовано 94 особи даної категорії, з них 15 осіб отримали 
одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності. До громадських та інших робіт тимчасового 
характеру залучені 35 колишніх військовослужбовців та 18 осіб проходили 
професійне навчання за направленням служби зайнятості. 
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ІV. Пенсійне страхування 

 

У 2016 році робота органів Пенсійного 
фонду України в Луганській області була 
спрямована на реалізацію положень 
Стратегії модернізації та розвитку 
Пенсійного фонду України на період до 
2020 року: забезпечення своєчасної 
виплати пенсій та інших соціальних 
виплат, у тому числі внутрішньо 
переміщеним особам, поліпшення 
обслуговування громадян, збільшення 
надходжень коштів до бюджету Пенсійного 
фонду України, здійснення запланованих 
заходів з питань легалізації зайнятості 
населення та детінізації заробітної плати, 

захисту прав застрахованих осіб. 

План по надходженню власних коштів виконаний управліннями області на 
104,9 %, до бюджету надійшло 202,3 млн.грн. Порівняно з 2015 роком 
надходження збільшились на 65,9 млн. грн. або на 48,3 %. 

Близько 90 % загальної суми власних надходжень складають суми 
відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на 
пільгових умовах, за списком 1 та 2. За 2016 рік на відшкодування пільгових пенсій 
надійшло 182,4 млн. грн., що більше ніж за 2015 рік – на 64,1 млн. грн., або на 
54,3 %. 

Виконання плану по надходженню власних коштів – частини ЄСВ, 
розподіленої на пенсійне страхування за 2016 рік забезпечено на 89,3 %, 
надійшло 1927,6 млн. грн. 

План по 
надходженню збору з 
окремих видів 
господарських операцій 
(додатковими ставками) 
виконаний на 212,0 %, до 
загального фонду 
Державного бюджету 
України надійшло 13,1 
млн. грн.  

Одним з джерел 
наповнення бюджету 
Фонду є кошти від 

погашення 
заборгованості платників 

внесків, тому питання скорочення боргу залишається нагальним для органів 
Фонду.  
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Станом на 01.01.2017 загальна сума заборгованості по платежах до 
Пенсійного фонду становить 777,5 млн. грн.  

Органами Фонду області використовуються всі важелі впливу до боржників 
по скороченню боргу. Заходами стягнення охоплено 72,0 % загальної 
заборгованості.  

До 652 боржників доведені графіки погашення заборгованості по 
обов'язкових платежах до Пенсійного фонду України на суму 46,6 млн. гривень.  

До органів державної виконавчої служби направлено 652 виконавчих 
документа по стягненню 46,5 млн.грн., за якими стягнуто 6,9 млн.грн. Завершено 
провадження по 4 підприємствам-банкрутам з сумами боргу до Пенсійного фонду 
9,4 млн. грн.  

На 1 січня 2017 року в Луганській області нарахування та виплата пенсій 
здійснюється 370,8 тис. пенсіонерам (357,9 тис. цивільним, 12,9 тис. – силових 
структур), у тому числі 156,3 тис. переселенцям. 

За 2016 рік виплачено пенсій за різними пенсійними програмами на суму 8,7 
млрд.грн., 64,6 % від їх загальної чисельності отримують пенсійні виплати в 
банківських установах, що дало змогу додатково отримати  
69,5 млн.грн. 

Станом на 
01.01.2017 середній 
розмір пенсії цивільних 
пенсіонерів разом з 
цільовою грошовою 
допомогою, державною 
адресною допомогою до 
пенсії, надбавкою за 
особливі заслуги 
складає 1963,71 грн. 
Порівняно з 2015 роком 
він  збільшився  на 
130,78 грн. Середній 
розмір пенсії пенсіонерів 
силових структур станом 
на 01.01.2017 складає 
2510,31 грн., що більше ніж за 2015 рік на 102,64 грн.  

За 2016 рік в Луганській області призначено 7086 нових пенсій, проведено 
15,5 тис. перерахунків пенсій. 

З 1 липня в області впроваджена централізована підсистема «Призначення, 
перерахунок та виплата пенсій» Інтегрованої комплексної інформаційної системи 
Пенсійного фонду України, сформовано 3,6 тис. електронних пенсійних справ. 

За рішеннями комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 
відновлено виплату пенсій 26,7 тис. внутрішньо переміщеним особам.  

Проводиться робота по оформленню електронних пенсійних посвідчень, які 
одночасно є банківською платіжною карткою: прийнято 32128 заяв від внутрішньо 
переміщених осіб на їх оформлення.
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Державна готівкова та 

безготівкова допомога 

населенню 
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Протягом 2016 року населенню Луганської області за рахунок коштів 
бюджетів всіх рівнів була надана соціальна підтримка на суму 2,997 млрд грн.  

 

Надання всіх видів державної соціальної допомоги 

 
 45 тисячам отримувачів державної соціальної допомоги виплачено 

709,9 млн грн, а саме: 

Фінансування на виплату державних соціальних допомог у 2016 році 

 

 

 
 допомога сім’ям з дітьми - 473,8 млн грн; 
 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - 92,7 млн грн; 
 малозабезпеченим сім'ям – 108,8 млн грн; 
 дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме - 2,6 млн грн;  
 дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, 

прийомним батькам за принципом «Гроші ходять за дитиною» - 10,1 млн грн; 
 особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього догляду - 16,3 млн грн; 

 особам, які не мають права на пенсію - 1,5 млн грн; 
 компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги –  

3,5 млн грн.  

473,8

1,5

108,8

2,6

92,7

16,3

3,5

10,1

сім’ї з дітьми

особи, які не мають право на пенсію

малозабезпечені сім’ї

тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

інваліди з дитинства та діти-інваліди

особи, що проживають спільно з інвалідом І і ІІ групи внаслідок психічного розладу

компенсація фіз.особам, які надають соціальні послуги
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Кількість отримувачів державних соціальних допомог у 2016 році 

 

 

 допомога сім’ям з дітьми – 30290 осіб; 
 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 6417 осіб; 
 малозабезпеченим сім'ям – 3859 осіб; 
 дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме – 326 
осіб;  

 дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, 
прийомним батькам за принципом «Гроші ходять за дитиною» - 110 осіб; 

 особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього догляду – 795 осіб; 

 особам, які не мають права на пенсію – 1214 осіб; 
 компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги –

2089 осіб. 

 

У порівнянні з 2015 роком спостерігається зменшення кількості 
одержувачів усіх видів державної соціальної допомоги на 18,5%, що 
обумовлено масовими зверненнями протягом 2015 року внутрішньо 
переміщених осіб за виплатою неотриманих сум допомоги за минулий 
період. 

Усі зазначені види державної соціальної допомоги в 2016 році 
профінансовані в повному обсязі. 
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32 

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб 

 

Кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб на території 
Луганської області у 2016 році 

Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики України 
Луганська область займає друге місце у країні серед областей по кількості  
зареєстрованих  внутрішньо переміщених осіб. Протягом 2016 року, як і в 
2015 році, у Луганській області зберігалась динаміка росту чисельності 
внутрішньо переміщених осіб, яка сформувалась унаслідок кількох 
міграційних хвиль. 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 
року №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» в області станом на 
01.01.2017 обліковано 292,8 тис. внутрішньо переміщених осіб. Протягом 
2016 року кількість зростала щокварталу:  

 станом на 01.01.2016 – 248,5 тис. осіб; 
 станом на 01.04.2016 – 260,0 тис. осіб; 
 станом на 01.07.2016 – 271,4 тис. осіб;  
 станом на 01.10.2016 – 289,2 тис. осіб.  

 

З 1 жовтня 2016 року в 15 територіальних органах соціального захисту 
населення області відновлено використання Єдиної інформаційної бази 
даних внутрішньо переміщених осіб. База даних є основною системою 
автоматизації збору, обробки та збереження інформації про внутрішньо 
переміщених осіб не тільки Луганської області, а і всіх областей України.  
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Кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб у розрізі міст та 

районів Луганської області 

 

В окремих районах області кількість внутрішньо переміщених осіб (далі 
– ВПО) дорівнює кількості населення цих територій або навіть перевищує 
його.  

Наприклад, у Біловодському районі кількість ВПО по відношенню до 
кількості населення складає 174%, а саме: наявне населення району - 23867 
осіб, обліковано ВПО станом на 01.01.2016 – 41604;  

у Марківському районі - 15074 населення, обліковано ВПО - 23906, що 
складає 159 %;  

у Міловському районі – 15295 населення, ВПО зареєстровано 16130, що 
складає 105 % до кількості населення.  

Найменша кількість внутрішньо переміщених осіб (2970) обліковано 
протягом 2016 року в управлінні соціального захисту населення Троїцької 
райдержадміністрації. 
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Співвідношення облікованих внутрішньо переміщених осіб на 

території Луганської області за категоріями 

 
 

У співвідношенні облікованих на території Луганської області 
внутрішньо переміщених осіб, найбільша категорія – пенсіонери: 

 75% від загальної кількості облікованих внутрішньо переміщених 
осіб, станом на 01.01.2015, 76 % – станом на 01.01.2016, 74 % – 
станом на 01.01.2017; 

 категорія «діти», відповідно, станом на 01.01.2015 і 01.01.2016 
незмінна – 8%, станом на 01.01.2017 – 9%; 

 особи працездатного віку також незмінна – 12% від загальної 
кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб як станом на 
01.01.2016, так і на 01.01.2017. Зазначена категорія збільшилася в 
порівнянні з 01.01.2015; 

 категорія осіб, які потребують працевлаштування – 1% від 
загальної кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб, як 
станом на 01.01.2016, так і на 01.01.2017. Це свідчить про те, що 
протягом 2015 року 3% з даної категорії працевлаштувалися.  

 

Станом на 01.01.2015 
85581 особи 
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Станом на 01.01.2016 
248519 осіб 

 

 

 

 

Станом на 01.01.2017 
292832 особи 
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Призначення та фінансування щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг за 2016 рік 

Для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- 
комунальних послуг особам, які обліковані органами соціального захисту 
населення, надається щомісячна грошова допомога згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат 
на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». 

 

Станом на 01.01.2017 призначено грошову допомогу 54,4 тис. сімей 
внутрішньо переміщених осіб: 

 

 на 01.01.2015 – 9,7 тис. сімей внутрішньо переміщених осіб; 
 на 01.01.2016 – 40,5 тис. сімей внутрішньо переміщених осіб; 
 на 01.04.2016 – 43,7  тис. сімей внутрішньо переміщених осіб; 
 на 01.07.2016 – 47,8 тис. сімей внутрішньо переміщених осіб; 
 на 01.10.2016 – 51,4 тис. сімей внутрішньо переміщених осіб. 
 
З 01.01.2015 по 31.12.2015 профінансовано щомісячну адресну 

грошову допомогу на загальну суму 255,7 млн грн. 
З 01.01.2016 по 31.12.2016 профінансовано щомісячну адресну 

грошову допомогу на загальну суму 257,0 млн грн. 
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Перевірка відомостей про фактичне місце проживання ВПО та 
складання акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї 

державними соціальними інспекторами 
14 червня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України 

від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам». З метою здійснення контролю за соціальними виплатами 
в кожному районі і місті Луганської області створені комісії з питань призначення 
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Протягом 
червня – грудня 2016 року проведено 374 засідання. За результатами 
проведених перевірок складено 66166 актів обстеження матеріально-побутових 
умов, що складає 88% від кількості осіб, які звернулися із заявами щодо 
призначення (відновлення) соціальних виплат. 
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Результати роботи комісій за липень-грудень 2016 року 

 

За результатами роботи комісій прийнято рішення: 
 щодо призначення (відновлення) соціальних виплат по 45596 
особам (у т.ч. поновлено виплату пенсій – 28114); 
 кількість осіб, відносно яких прийнято рішення щодо відмови у 
призначенні (відновленні) соціальних виплат – 18442 особам  
(у т.ч. відмовлено у виплаті пенсій – 15068). 

 

Прийняті рішення комісій щодо призначення (відновлення) 
соціальних виплат 
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Співвідношення розглянутих на засіданнях комісій заяв до кількості заяв, які 
надійшли до управлінь соціального захисту населення 

 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 01.01.2017 

Кількість заяв 
щодо 
призначення 
(відновлення) 
соціальних 
виплат, які 
надійшли для 
розгляду 

24329 36177 46581 56029 65907 75045 

Кількість 
розглянутих 
заяв на 
комісії 

5719 14544 28096 41108 52708 64038 

Відсоток 
розглянутих 
заяв на 
комісії 

24% 40% 60% 73% 80% 85% 

 

 

 

 

 

 

 

  

Регіональний Форум «Права людини 
внутрішньо переміщених осіб: 
національне та регіональне 
реагування», м. Дніпро, липень 2016 
року 
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Здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, яка 
подана фізичними особами для нарахування та отримання 

соціальних виплат 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016  
№ 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності 
інформації, яка подана фізичними особами для нарахування та отримання соціальних 
виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, які здійснюються за 
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, 
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування», структурними 
підрозділами соціального захисту населення Луганської області протягом вересня – 
грудня 2016 року проводилася верифікація соціальних виплат. Згідно зі списками, що 
надійшли від Міністерства фінансів України щодо проведення верифікації, розглянуто 
31095 рекомендацій, проведено перевірок по 3137 особам.  

Проведена робота за результатами верифікації по Луганській області 
станом на 01.01.2017 (за ознаками) 

За результатами проведення верифікації виявлено 1463 порушень: припинено 
виплату щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в тому 
числі на оплату житлово-комунальних послуг, 1 478 особам; скасовано дію довідок 57 
особам. Сума повернутих коштів до держбюджету становить 774628,68 грн. 

Гарантії та компенсації пільговим категоріям 
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Життєзабезпечення ветеранів підтримується системою пільг та компенсацій, які 
визначені відповідними законами України.  

 

 

 Ветерани війни – 23646 осіб; 
 Діти війни – 63166 осіб; 
 Особи, які постраждали 
внаслідок ЧАЕС – 3871 особа; 
 Багатодітні родини та діти з 
багатодітних сімей – 12234 осіб; 
 Сільські працівники на пенсії 
– 4424 осіб; 
 Інші пільгові категорії – 1507 
осіб. 

 

  

 

 

 

 

 

У 2016 році разову грошову допомогу до 
5 травня, передбачену Законами України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» і «Про жертви 
нацистських переслідувань» виплачено 
31,5 тис. ветеранам на загальну суму 26,8 
млн грн., а також довічні державні 
стипендії 2 особам на загальну суму 26,9 
тис.грн. 

 

 

  

 

 Ветерани Великої 
Вітчизняної війни – 12146 осіб; 

 Ветерани АТО – 4832 
особи; 
 Ветерани війни на території 
інших держав – 2253 осіб; 
 Особи, прирівняні до 
ветеранів війни – 1755 осіб; 
 Особи, на яких 
поширюється чинність Закону – 
2821 особа. 
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Протягом 2016 року було виявлено 37,5 тис. ветеранів війни, які 
потребували соціального обслуговування, в тому числі – 18,3 тис. осіб у 
сільській місцевості. Територіальними центрами соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) фактично обслуговано у 
містах – 31,4 тис. осіб, у сільській місцевості – 14,9 тис. осіб, у тому числі 
– 4,3 тис. ветеранів війни та членів сімей загиблих, із них – 362 інваліди 
війни.  

Спеціалісти територіальних 
центрів організували та провели 
обстеження матеріально-побутових 
умов проживання ветеранів війни, 
колишніх в’язнів фашистських таборів з 
метою виявлення їх потреб та 
поліпшення соціального 
обслуговування. Соціальні 
працівники забезпечують підопічних 
територіальних центрів ліками, 

водою, продуктами харчування, промисловими товарами, допомагають у 
приготуванні їжі, проводять прибирання у житлових приміщеннях, дрібний 
ремонт житла, вирішують інші соціально-побутові питання.  

Спеціалістами відділення з організації надання адресної грошової та 
натуральної допомоги постійно проводиться робота по вирішенню 
повсякденних потреб зазначених осіб, надається натуральна та 
матеріальна допомога. Протягом 2016 року було надано адресну грошову 
допомогу за рахунок коштів місцевих бюджетів 16,2 тис. осіб на суму 929,7 
тис. грн. 

З метою привернення уваги 
суспільства до проблем учасників 
війни, учасників бойових дій, інвалідів 
війни, сімей загиблих 
військовослужбовців, закріплення 
позитивних тенденцій в реалізації 
державної політики у сфері соціального 
захисту ветеранів війни на обласному 
рівні зазначені проблеми вирішувалися 
в рамках «Регіональної програми 
щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної 
реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників 
антитерористичної операції на 2015-2016 роки», яка була затверджена 
26.08.2015 (№ 368), та «Комплексної обласної програми соціального 
захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-
інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 
роки» (затверджена рішенням Луганської обласної ради від 24.02.2012  
№ 10/35). 
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У 2016 році тривала робота із новою статутною категорією - учасник 
бойових дій, який безпосередньо приймав участь в антитерористичній 
операції. 

Учасники антитерористичної операції (далі – учасники АТО) ціною власного 
життя та здоров’я захищають кожен сантиметр рідної землі. На даний час у країні 
однім із пріоритетних питань є забезпечення соціальної адаптації учасників АТО 
до мирного життя. 

Кількість осіб 

 

 

 

 

 

  

Особам, які перебувають у 
складних життєвих умовах 947 
громадянам на загальну суму 
2627,0 тис. грн.,  з них учасникам 
АТО та членам їх сімей - 23 
особам на загальну суму 103 

тис. грн. 

Інвалідам війни, інвалідність 
яких пов’язана з пораненням в 
період бойових дій на території 
інших держав, до Всесвітнього 
дня інвалідів 166 особам на 
загальну суму 83,0 тис. грн. 

Інвалідам війни, інвалідність 
яких пов’язана з пораненням в 
період бойових дій у Велику 
Вітчизняну війну, до Дня 
визволення Луганської області 
від фашистських загарбників 
191 особі на загальну суму 95,5 

тис. грн 

Завдяки фінансуванню за рахунок коштів обласного бюджету 
протягом 2016 року забезпечено реалізацію основних 
положень «Комплексної обласної програми соціального 
захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-
інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 
2012-2016 роки» зокрема, надано грошову допомогу 
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В управліннях соціального захисту населення Луганської області на обліку 
станом на 01.01.2017 перебуває 4818 учасників бойових дій, які безпосередньо 
приймали участь в АТО.Проведений аналіз показує динаміку зростання 
кількості осіб, які безпосередньо брали участь в АТО, протягом року 
відбулося збільшення кількості учасників бойових дій майже на 300 %. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Соціальний захист учасників АТО в 2016 році здійснювався з 

державного бюджету за 6 напрямками 

Виплата матеріальної допомоги 
військовослужбовцям, звільненим 
із військової строкової служби.  
У 2016 році виплачено 58 особам 

на загальну суму 93,919 тис. грн. 

Бюджетна програма КПКВК 2505150 

«Заходи з психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації 

учасників АТО та забезпечення 

постраждалих учасників АТО 

санаторно-курортним лікуванням» 

Забезпечення житлом 
членів сімей загиблих 
учасників АТО, інвалідів 
1-2 групи і осіб, які 
втратили функціональні 
можливості нижніх 
кінцівок. У 2016 році 
відповідно до потреби 
була виплачена 
грошова компенсація 
одній особі у розмірі 
538,66 тис. грн. як члену 

сім’ї загиблого 
військовослужбовця. 

Забезпечення учасників 
АТО санаторно-курортним 
лікуванням. У 2016 році 
отримали санаторно-
курортним лікування  
55 учасників АТО. 

Заходи із соціальної та 
професійної адаптації. У 2016 
році послугами з професійної 
адаптації скористалися 80 

учасників АТО. 

Виплата грошової компенсації 
вартості проїзду до 
реабілітаційних установ та назад. 
У 2016 році виплачено 5 особам 

на загальну суму 1,589 тис. грн. 

Заходи з психологічної реабілітації.  
У 2016 році отримали послуги з 
психологічної реабілітації в 
реабілітаційних установах України  
95 учасників АТО.  
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11 жовтня 2016 року із членами сімей загиблих учасників АТО проведено 
засідання «круглого столу» за темою «Гарантії та соціальний захист членів сімей 
загиблих учасників АТО». 

 

 

Станом на 01.01.2017 на 
виплату пільг та компенсацій 
громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, до області надійшло 
та виплачено з державного 
бюджету 12,6 млн грн, у тому числі 
за напрямками: 

«Доплати за роботу на 
радіоактивно забруднених 
територіях, збереження 
заробітної плати при переведенні на нижче оплачувану роботу та у 
зв’язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання 
додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»: 

– ліміт на 2016 рік – 0,7 млн грн; 

– виплачено станом на 01.01.2017 – 0,7 млн грн; 

«Щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання 
продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за 
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пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: 

– ліміт на 2016 рік – 11,5 млн грн; 

– виплачено станом на 01.01.2017 – 11,4 млн грн;  

«Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 
1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»: 

– ліміт на 2016 рік – 0,003 млн. грн; 

– виплачено станом на 01.01.2017 – 0,002 млн грн; 

«Компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на 
оздоровлення у разі звільнення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»: 

– ліміт на 2016 рік – 0,561 млн грн; 

– виплачено станом на 01.01.2017 –  0,459 млн грн; 

«Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування 
дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: 

– ліміт на 2016 рік – 0,009 млн грн; 

– виплачено станом на 01.01.2017 – 0,008 млн грн. 

З метою забезпечення 
реалізації прав громадян, 
постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
на соціальний захист 
відповідно до Закону України 
«Про статус і соціальний 
захист громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 
з вересня 2016 року відновила 
свою роботу обласна Комісія з 
визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні 
відчуження в 1986-1990 роках (далі-Комісія), посадовий склад якої 
затверджено розпорядженням голови обласної держадміністрації від 
01.09.2016 № 510. 

Станом на 01.01.2017 Комісією розглянуто та надано 5 довідок про 
заробітну плату робітникам за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках. 

Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи за напрямком «Пільги на медичне обслуговування громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у 2016 році за 
рахунок коштів обласного бюджету виплачено 0,953 млн грн. 
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Надання матеріальної допомоги 

І. За рахунок Державного бюджету України 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних 
осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, 
які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району 
проведення антитерористичної операції» 209 постраждалих осіб або осіб, які 
переміщуються та які зверталися до місцевих комісій, отримали кошти, що надійшли від 
фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги на суму 125,2 
тис. грн. 

ІІ. За рахунок коштів обласного бюджету: 

На виконання рішення дванадцятої сесії 
Луганської обласної ради п’ятого скликання від 
27.04.2007 № 12/8 «Про делегування Луганській 
обласній державній адміністрації повноважень з 
надання одноразової матеріальної допомоги 
гостронужденим громадянам Луганської області за 
рахунок коштів обласного бюджету» 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.08.2007 № 1093 затверджено 
склад Комісії, Положення та Порядок надання одноразової матеріальної допомоги 
особам, які її потребують, за рахунок коштів обласного бюджету. 

Одноразова грошова допомога є одним з видів адресної соціальної допомоги, що 
надається громадянам, які постійно проживають на території Луганської області та 
опинилися у скрутному матеріальному становищі через хворобу, стихійне лихо, 
нещасний випадок, втрату близьких родичів тощо. 

Грошова допомога надається не більше одного 
разу на рік з урахуванням доходів, матеріального 
становища заявників та їх сімей, причин скрутного 
матеріального становища та потреби в допомозі, а 
також виходячи з можливостей обласного бюджету. 

Протягом 2016 року допомога на суму 2627,0 
тис. грн призначена 947 громадянам, які постійно 
проживають в Луганській області та опинилися у 
скрутному матеріальному становищі через тривалу 
хворобу, воєнні дії, втрату близьких родичів тощо. 

Одноразова грошова допомога за рахунок коштів обласного бюджету надана: 
 54 особам, у яких зруйновано житло на суму 171,0 тис. грн; 
 23 родинам учасників АТО на суму 106,0 тис. грн; 
 19 учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на суму 60,8 тис. грн; 
 195 внутрішньо переміщеним особам на суму 682,5 тис. грн. 

У 2016 році 18 жінкам присвоєно 
почесне звання України «Мати-
героїня» та виплачено разову 
винагороду на суму 248,0 тис. грн. 

У 2016 році відбулося 6 засідань 
обласної робочої групи з розгляду питань щодо 

встановлення пенсій за особливі заслуги 
перед Україною, на яких було розглянуто 177 
клопотань і встановлені надбавки за особливі 
заслуги перед Україною. 

  
Нагородження почесним званням України 
«Мати-героїня», м. Лисичанськ, грудень 

2016 року 
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Призначення пільг у 2016 році 

 

 У 2016 році продовжено адресний принцип надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, а саме установлено, що пільги надаються за умови, 
якщо розмір середнього сукупного доходу сім’ї в розрахунку на 1 особу за 
попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову 
соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 Без урахування 
сукупного доходу сім’ї пільги 
призначаються: інвалідам 
війни; учасникам бойових дій; 
особам, постраждалим 
внаслідок аварії на ЧАЕС; 
ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх 
справ, жертвам політичних 
репресій, 
військовослужбовцям та 
членам їх сімей. 

 

 

У зв’язку із масовим оформленням субсидій кількість користувачів 
безготівковими пільгами на житлово-комунальні послуги зменшилась. 

 

Середня кількість отримувачів пільг на місяць у 2015 та 2016 роках 
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Не зважаючи на зменшення кількості користувачів, нарахування по пільгам 
зростають за рахунок підвищення тарифів.  

Нарахування за користування пільгами на житлово-комунальні 
послуги (тис. грн). 

 

У неопалювальний період більшість пільгових категорій населення 
звертаються за призначенням пільг у зв’язку з відсутністю субсидії на цей 
період. Це, в свою чергу, призводить до значного збільшення отримувачів 
пільг.  

Середня кількість отримувачів пільг на місяць у 
неопалювальний та опалювальний періоди. 
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Схожа ситуація складається з пільгами на тверде паливо та скраплений 
газ, що виплачуються готівкою.  

У 2016 році більш ніж на 27% зменшилась кількість отримувачів пільг 
на тверде паливо та скраплений газ у порівнянні з 2015 роком. 

Отримувачів пільг на тверде паливо та скраплений газ у 2015 та 
2016 роках 

  

Сума нарахувань у 2016 році збільшилась майже на 5% у порівнянні з 2015 
роком у зв’язку із підвищенням ціни на вугілля та скраплений газ. 

Нарахування за пільги на тверде паливо та скраплений газ у 2015 та 
2016 роках (тис. грн.) 
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Призначення житлових субсидій 

За рахунок Державного бюджету України станом на 01.01.2017 
профінансовано субвенцію на надання субсидій для придбання твердого палива 
та скрапленого газу на суму 14419,1 тис. грн. 

Динаміка фінансування субсидій на придбання твердого палива та 
скрапленого газу в Луганській області з Державного бюджету України в 

2016-2017 роках 

 

Надання населенню житлових субсидій знаходиться на постійному контролі 
Мінсоцполітики України, облдержадміністрації та Департаменту. Дане питання 
заслуховували на апаратних та селекторних нарадах, у рамках засідань «круглих 
столів», на семінарах. 

Динаміка зростання кількості сімей, які користуються житловими 
субсидіями, в опалювальний період 2016 та 2017 років 

 

Збільшення домогосподарств, які отримують субсидії в опалювальний період,  
з 141 тисячі до 143 тисячі обумовлена ростом тарифів на житлово-комунальні послуги. 
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Динаміка фінансування житлових субсидій у Луганській області з 
Державного бюджету України в 2016-2017 роках 

 

Збільшення фінансування житлових субсидій з 404 млн грн до 1243 млн грн пов’язано із 
ростом тарифів на житлово-комунальні послуги. 

У зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016  
№ 534 «Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуги з 
централізованого опалення (теплопостачання) та послуг з газо-, електропостачання для 
індивідуального опалення» управліннями було проведено розрахунок щодо повернення до 
бюджету невикористаних сум субсидії на суму 211340,01 тис. грн.   
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Динаміка зростання середнього розміру житлових субсидій, що надаються 
населенню Луганської області, станом 01.01.2016 та на 01.01.2017 

Аналіз надання субсидій показав, що середній розмір призначених субсидій зріс з 1255,50 
грн у 2015 році до 1524,67 грн в 2016 році, тобто на 17,7 %: однією з причин такого зростання 
стало те, що протягом 2016 року підвищувалися ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги. 

Збільшення ціни на вугілля в жовтні 2016 року сприяло збільшенню користувачів субсидією 
на придбання твердого палива. 

Динаміка зростання кількості сімей, які користуються субсидією на 
придбання твердого палива та скрапленого газу в 2016 та 2017 роках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рахунок Державного бюджету України станом на 01.01.2017 профінансовано субвенцію 
на надання субсидій для придбання твердого палива та скрапленого газу на суму 14419,1 тис. 
грн.  
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Розпочато пілотний проект із вдосконалення процесу надання 
житлових субсидій населенню 

 

У листопаді 2016 року на Луганщині розпочато пілотний проект «Поліпшення 
організаційних процесів для підвищення якості надання послуг по житлових 
субсидіях в управлінні праці та соціальної захисту населення Рубіжанської міської 
ради». Проект реалізується Департаментом соціального захисту населення 
Луганської облдержадміністрації та Українською ініціативою зміцнення 
громадської довіри (UCBI) за фінансової підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). 

27 грудня 2016 року в місті 
Сєвєродонецьку відбулася нарада 
щодо реалізації зазначеного 
проекту за участю заступника 
голови облдержадміністрації 
Ольги Лішик, директора 
Департаменту соціального захисту 
населення ОДА Елеонори 
Поліщук, начальників міських і 
районних управлінь соціального 
захисту населення, експертів 
USAID та UCBI. Завдяки експертній 
групі USAID проведено аналіз 
стану роботи управлінь 
соціального захисту населення, вивчено досвід міст Вінниця та Рівне, розроблено 
відповідні рекомендації.  

Проект передбачає впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, 
сучасного програмного забезпечення в роботу управлінь, навчання спеціалістів 
для покращення сервісу із надання житлових субсидій населенню. Головним 
завданням даної ініціативи є поліпшення організаційних процесів через 
спрощення та автоматизацію робочого механізму для надання послуги із 
житлових субсидій. Реалізація пілотного проекту запланована протягом трьох 
етапів до березня 2017 року. 
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Соціальні послуги 
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Соціальне обслуговування 

З метою надання спектра соціальних послуг мешканцям Луганської 
області діє мережа соціальних установ. 

Для обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян 
та інвалідів, які потребують соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг, в області діє 15 територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг). 

Протягом 2016 року було виявлено 37,5 тис. осіб, які потребували 
соціального обслуговування, а фактично обслуговано у містах – 31,4 тис. 
осіб.  

 

У структурі терцентрів діють 51 відділення, які щоденно надають 
соціальні послуги людям похилого віку, інвалідам, у тому числі:  

 15 відділень соціальної допомоги вдома – обслуговано 6,8 тис. 
осіб, у сільській місцевості – 4,1 тис. осіб; 

 17 відділень соціально-побутової адаптації – обслуговано 13,5 
тис. осіб, у сільській місцевості – 6,1 тис. осіб; 

 3 відділення соціально-медичних послуг, із них 25 ліжко-місць – 
обслуговано 1,7 тис. осіб, у сільській місцевості – 0,4 тис. осіб; 

 1 стаціонарне відділення на 30 ліжко-місць - обслуговано 30 осіб, 
у сільській місцевості – 30 осіб; 

 12 відділень організації надання адресної грошової та 
натуральної допомоги – обслуговано 15,1 тис. осіб (виключно 
зазначеним відділенням – 8,5 тис. осіб), у сільській місцевості – 6,5 тис. 
осіб (виключно зазначеним відділенням – 3,7 тис. осіб);  

 4 інших відділення – обслуговано 689 осіб, у сільській місцевості 
– 400 осіб. 

Станом на 1 січня 2016 року у області обслуговано понад 31,4 тис. 
громадян, які отримували соціальні послуги в територіальних центрах, з 
них: 

 особи похилого віку - більше 27,2 тис. осіб (59,9%), 
 інші категорії громадян - понад 7,6 тис. осіб (24,2%), 
 особи з інвалідністю - понад 5 тис. осіб (15,9%).  

Особи похилого віку, 

27,2 тис.осіб

54%

Особи з 

інвалідністю 5 

тис. осіб

14%

Інші категорії осіб 

7,6тис.осіб

22%

Отримують платні послуги 3,4 тис.осіб -



57 

Рівень охоплення соціальними послугами в містах і районах області 

 

За підсумками 2016 року рівень 
охоплення соціальними послугами осіб, 
які перебувають у складних життєвих 
обставинах, має позитивну динаміку в 
порівнянні з попереднім звітним періодом 
(2015 роком). 

Найбільш високий рівень охоплення 
соціальними послугами в 
Новопсковському районі (99,9%),  

м. Сєвєродонецьку (95%), Станично-
Луганському (94%) та Міловському 
районах (93%). 

Одночасно в деяких районах наявні 
значно нижчі показники із забезпечення 
соціальним послугами. Це пов’язано з 
недостатньо розвиненою роботою соціальних установ області та 
обмеженістю соціальних послуг, які впроваджуються на місцях 
(Біловодський район - 54,2%, Марківський район - 57,8%, Новоадарський 
район - 64,1%).  

Пріоритетом роботи на 2017 рік має стати забезпечення населення 
області спектром соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб 
кожного громадянина. 

  

Старобільський районний 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
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Кількість наданих соціальних послуг територіальним центрами 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Кількість наданих соціальних послуг надається в розрізі міст і районів 
області (в тис. послуг).  

 
 

Високий рівень кількості наданих соціальних послуг мають: 
Новопсковський (165,8 тис. послуг), Троїцький (98,2 тис. послуг), 
Кремінський (97,8 тис. послуг), Міловський райони (81,6 тис. послуг). 

У 2016 році розпочато процес відкриття відділень денного перебування. 
Відкриття цих відділень та впровадження послуги денного перебування, 
денного догляду, підтриманого 
проживання в 2016 році 
дозволило забезпечити 
клієнтів соціальних установ 
області соціальними 
послугами відповідно до їх 
індивідуальних потреб та без 
розірвання «сімейних 

звязків». 

Тому, впровадження 
послуги денного перебування 
та підтриманого проживання є 
пріоритетом на 2017 рік. 
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Інноваційні соціальні послуги 

 

З метою підвищення якості соціального обслуговування, забезпечення 
доступності соціальних послуг, поліпшення умов життя літніх людей територіальні 
центри області впроваджують інноваційні соціальні послуги: 

1. «Університет III віку». За 2016 рік послугою скористалися  
2,6 тис. осіб. 

Процес навчання літніх людей базується на принципах добровільності. 
Навчання передбачає врахування життєвого досвіду і наявних знань і навичок 
слухачів, інтерактивну форму взаємодії між учасниками навчального процесу. 

У навчальному процесі застосовуються як традиційні методи навчання, так і 
тренінгові методи. При організації навчального процесу 
враховуються індивідуальні особливості та потреби 
слухачів. Велика кількість викладачів в «Університетах 
III віку» - це волонтери, представники благодійних 
організацій. 

Серед найбільш популярних слід відзначити такі 
факультети: 

 рукоділля (в'язання, плетіння, вишивка), 
 релігійні школи, 
 школи музики та співу, 

 здорового способу життя, 
 іноземні мови,  
 основи просторології (домоведення). 

2. Пункти прокату технічних засобів реабілітації. 
Протягом 2016 року зазначеної послугою 
скористалися 578 осіб. Прокат надається всім 
особам похилого віку, хворим (наприклад, після 
інсульту), які звернулися до територіального центру 
із зазначеного питання та уклали з ним відповідний 
договір на обслуговування пунктом прокату. 

  

100
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2100

3100

4100
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578 400

2206

Кількість обслуговуваних осіб

01.01.2017,  осіб

Лисичанський міський  
територіальний 

центр соціального 
обслуговування 

(надання соціальних 
послуг), робота 

фахівця 
мультидисциплінарної 

команди 
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3. Мультидисциплінарні команди для комплексного обслуговування 
громадян в містах та віддалених населених пунктах сільської місцевості. До 
складу команд входять соціальні працівники, медичні працівники, 
психологи, перукарі, швачки, виробники взуття.  

Протягом 2016 року зазначеної послугою скористалися 4,9 тис. осіб.   

4. Транспортна послуга «Соціальне таксі». За 2016 рік послугою 
скористалися понад 400 осіб. Наказом про службу затверджуються графіки 
роботи служби, графіки виїздів та маршрути руху. Послуга надається 
безкоштовно клієнтам територіального центру з числа осіб з інвалідністю, 
особам похилого віку, ветеранам війни, які не можуть самостійно 
пересуватись або пересуваються за допомогою палиць, милиць, візків. 

Оплата всіх видів інноваційних послуг здійснюється за рахунок 
місцевих бюджетів. 

Пріоритетом роботи на 2017 рік є завершення процесу впровадження 
Державних стандартів надання соціальних послуг в повному обсязі в 
територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Білокуракинський районний 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Рубіжанської міської 

ради. Заняття з лікувальної фізкультури. 
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Соціальний захист осіб з інвалідністю 

Відповідно до Порядку забезпечення 
автомобілями, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.07.2006 № 999, ведеться 
облік осіб з інвалідністю, які перебувають у черзі для 
забезпечення спецавтотранспортом, які отримали 
спецавтотранспорт та отримують грошові компенсації 
на бензин, ремонт і технічне обслуговування 
автомобілів та на транспортне обслуговування. 

На обліку для забезпечення 
спецавтотранспортом перебуває 516 осіб з 
інвалідністю, із них: особи з інвалідністю, які мають 
право на першочергове забезпечення – 11 осіб, на 
позачергове забезпечення – 27 осіб, на забезпечення 

в порядку загальної черги – 478 осіб. 
Обсяг фактично профінансованих коштів особам з інвалідністю, законним 

представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на 
виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів 
– 53,6 тис. грн. 

Обсяг фактично профінансованих коштів особам з інвалідністю, законним 
представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на 
виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування – 101,3 тис. грн. 

У 2016 році особи з інвалідністю не отримували новий спеціальний автотранспорт.  
З метою створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та адресного забезпечення їх відповідними засобами 
реабілітації Уряд України прийняв новий Порядок забезпечення інвалідів, дітей-
інвалідів, окремих категорій населення технічними та 
іншими засобами реабілітації (постанова Кабінету 
Міністрів України  
від 05.04.2012 № 321). Відповідно до Порядку, особа з 
інвалідністю самостійно обирає завод-виробник і 
модель засобу реабілітації для забезпечення 
індивідуальних потреб з урахуванням медичних 
показань. 

Потреба в забезпеченні окремих категорій 
населення області технічними та іншими засобами 
реабілітації, яка була заявлена на 2016 рік склала 
17410 одиниць, з яких:  

 12750 - протезно-ортопедичних виробів за 
індивідуальним замовленням; 

 800 - крісел колісних; 
 3860 - інших засобів реабілітації (палиці-

милиці, ходунки, допоміжні засоби для 
захисту і особистої гігієни, спеціальні засоби 
для орієнтування, спілкування та обміну 
інформацією) 

Протягом 2016 року на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації в Луганській області знаходиться понад 10000 осіб пільгової категорії 
населення, з них 220 – внутрішньо переміщені особи. 

За 2016 рік підприємствами-виробниками особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, іншої категорії населення видано понад 8000 одиниць технічних та інших 
засобів реабілітації, з них: 2930 одиниць ортопедичного взуття, 3690 – протезно-
ортопедичних виробів, 400 – крісел колісних та 1020 – інших технічних засобів 
реабілітації.  

Приклад забезпечення переміщення 
осіб з інвалідністю у державних 
непристосованих приміщеннях 
(ознайомлення у рамках візиту до 
Федеративної Республіки 
Німеччина) 
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Соціальна реабілітація осіб з інвалідністю 
 

На обліку в органах соціального захисту населення 
перебуває 25,1 тис. осіб з інвалідністю, в тому числі 1,6 
тис. дітей з інвалідністю. 
На теперішній час в містах і районах області на 
підконтрольній території працює 5 центрів соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів (районні: Білокуракинський, 
Кремінський, Станично-Луганський центри, міські: 
Рубіжанський і Сєвєродонецький центри). 

У структурі 2 територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) діють 
відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а саме 
Старобільського та Новопсковського районів. 

У центрах надаються послуги із соціальної реабілітації та 
адаптації, психологічної діагностики та корекції, педагогічної та 
логопедичної корекції, медичного супроводу, лікувальний масаж, 
лікувальна фізкультура, фізіотерапевтичні заходи.  

Реабілітація дітей проводиться у комплексі, що включає 
групові та індивідуальні заняття фахівців, а так само 
індивідуальні заняття вдома. Для забезпечення поліпшення 
життєдіяльності та соціальної активності дітей, розвитку творчих 
здібностей, розкриття індивідуальних можливостей і адаптації в 
соціумі в центрах проводяться культмасові заходи, фітотерапія, 
аероіонотерапія. 
Реабілітаційні послуги у 2016 році отримали 533 дитини з 
інвалідністю. 

Окрім того, 4 особи з інвалідністю було направлено до 
Всеукраїнських центрів соціальної та професійної  реабілітації.  

Пріоритетом роботи на 2017 рік є впровадження в області 

Державних стандартів соціальних послуг із соціальної 

реабілітації осіб з інвалідністю в центрах соціальної реабілітації 

дітей з інвалідністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідв Рубіжанської міської ради 

Кремінський районний центр 
соціальної реабілітації дітей-інвалідв 
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Громадяни, які отримують соціальні послуги в стаціонарних 
установах, станом на 01.01.2017 

 

 

 

 

Старобільський обласний 
психоневрологічний інтернат 

 

У 10 інтернатних закладах області планова кількість підопічних становить 
1288 ліжко-місць. 

Протягом 2016 року в закладах обслуговувалися 1542 особи.  

Гуманітарна допомога підопічним інтернатних закладів надана на суму  
2,49 млн. грн. 

В інтернатних установах області в 
2016 році розпочато процес 
впровадження Державних стандартів 
надання соціальних послуг.  

 

 

 

  

Троїцький обласний  будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів 

Будинки-інтернати для громадян 
похилого віку та інвалідів 

(4 установи)

276 підопічних

Психоневрологічні інтернати               

(6 установ)

913 підопічних
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Основними завданнями будинків-інтернатів є: 

1) забезпечення прав та інтересів підопічних, створення належних умов для 
проживання/перебування, соціально-побутового обслуговування, денної 
зайнятості (заняття творчістю, дозвілля, навчання, добровільна праця тощо) та 
надання медичної допомоги підопічним; 

2) надання соціальних послуг підопічним (стаціонарний догляд, соціальна 
реабілітація, представництво інтересів, підтриманого проживання, 
паліативного/хоспісного та денного догляду, соціальної адаптації, кризового та 
екстреного втручання, консультування); 

3) проведення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до 
індивідуального плану реабілітації. 

 

  

 

 

 

 

  

Кремінський 
обласний 
будинок-

інтернат для 
громадян 

похилого віку 
та інвалідів 

Старобільський обласний 
психоневрологічний інтернат 

Підопічним гарантується

надання медичної 
допомоги, у тому 
числі екстреної, за 

наявності 
медичних 
показань, 

консультації, 
стаціонарне 

лікування на базі 
закладів охорони 

здоров’я 
відповідно до 
законодавства

створення умов для 
участі в культурно-
масових заходах та 

комплексі 
реабілітаційних 

заходів

забезпечення 
денної зайнятості 

(заняття 
творчістю, 
дозвілля, 
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добровільна 
праця тощо) з 
урахуванням 

стану здоров’я та 
бажання 

підопічних

захист прав та 
підтримка, 

інформування 
щодо прав 
підопічних, 

представництва їх 
інтересів
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Протягом 2016 року за рахунок коштів обласного бюджету здійснено 
ряд заходів з покращення умов проживання та якості послуг, що 

надаються підопічним: 

 переобладнання вільних приміщень для 
організації культурно-дозвіллевої діяльності, 
оновлення матеріально-технічної бази, благоустрій 
територій та огорожі на суму 3 537 239 грн; 

 покращення умов проживання, 
проведення капітальних ремонтів корпусів, кімнат, 
лазні-пральні на суму 4 162 562грн; 

 
 переобладнання котелень на суму 

3 295 277 грн;  
 
 утеплення житлових приміщень на суму 

4 113 024 грн; 

  
 Старобільським обласним психоневрологічним інтернатом для медичного 

кабінету був придбаний апарат МІТ 11 на суму 29 800 грн. Придбано обладнання для прального 
комплексу (прасувальний каток, пральна машина) на суму 489 175 грн, обладнання для 
харчоблоку (холодильники, хліборізка, харчовий котел, овочерізка, м’ясорубка, 
овочепротирочна машина, міксер, картоплечистка, електрична пательня) на суму 348 353 грн. 
До кімнат підопічних для підтримки температурного режиму були придбані кондиціонери на 
загальну суму 380 281 грн; 

 
 Дмитрівським обласним психоневрологічним інтернатом був придбаний 

клавішний інструмент, щоб урізноманітнити дозвілля підопічних, на суму 15 190 грн за рахунок 
коштів спеціального фонду; 

 
 Кремінський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та 

інвалідів придбав крісло для перевезення хворих в душ у сумі 10 485 грн; 
 
 КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» був придбаний 

дизельний генератор на суму 199 700 грн; 
 
 Старобільським обласним психоневрологічним інтернатом були придбані 

мініелектростанції на сумі 42 000 грн; 
 На виконання Державних 

будівельних норм «Будівлі і споруди, 
заклади соціального захисту населення» з 
метою організації доступності 
Нижнянському обласному 
психоневрологічному інтернату було 
придбано розкладний пандус на суму 
14 850 грн; 
 Для забезпечення потреб підопічних КЗ 
«Попаснянський обласний 
психоневрологічний інтернат» був 
придбаний автотранспорт на суму 174 895 
грн. 
 

 

  

Котельня у Нижнянському 
обласному психоневрологічному 
інтернаті 

Сватівський обласний будинок-

інтернат для громадян похилого віку 

та інвалідів 
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Підопічні обласних стаціонарних установ 
забезпечені усім необхідним для підтримки 
життєдіяльності:  

  приміщенням (житловими 
кімнатами) для проживання/перебування та 
усіма комунально-побутовими послугами; 

  предметами, матеріалами та 
інвентарем (одягом, взуттям, постільною 
білизною, засобами особистої гігієни, столовим 
посудом); 

  раціональним, не менше ніж 
чотириразовим харчуванням, у тому числі 
дієтичним, з урахуванням віку та стану здоров’я у межах натуральних норм 
харчування; 

  лікарськими засобами, технічними та іншими засобами і виробами 
медичного призначення у порядку, встановленому законодавством. 

При двох будинках-інтернатах 
функціонують підсобні сільські господарства, 
які спеціалізуються на тваринництві та 
рослинництві, переробці сільськогосподарської 
продукції та наданні послуг. 

У Старобільському обласному 
психоневрологічному інтернаті використано 
продукції підсобного господарства: м'ясо – на 52 
тис. грн., молока - 16 тис. грн., овочів – на 48 тис. 
грн., фруктів - 12 тис. грн. 

Підсобне 
господарство 
Нижнянського обласного психоневрологічного 
інтернату забезпечило підопічних м'ясом на 20 тис. грн. 

Загальна площа земель сільськогосподарського 
призначення обласних будинків-інтернатів складає 
324,86 га.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Троїцький обласний  будинок-
інтернат для громадян похилого 

віку та інвалідів 

Підсобне господарство у Старобільському 
обласному психоневрологічного інтернату 
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Санаторно-курортне лікування пільгових категорій населення 

Департамент соціального захисту населення є координатором системи 
надання послуг з оздоровлення та санаторно-курортного лікування 
пільгових категорій населення. 

У систему включені організатори (структурні підрозділи міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій та районних військово-цивільних адміністрацій) і виконавці 
(установи та організації, що надають послуги з оздоровлення та відпочинку) 
надання даного виду послуг. 

Система надання послуг з оздоровлення та санаторно-курортного 
лікування  

 

 

 

Протягом 2016 року санаторно-курортне лікування отримали: 

- 394 особи з числа інвалідів загального захворювання, а також 
ветеранів війни по путівках Міністерства соціальної політики України,  закуплених 
Фондом соціального захисту інвалідів, за рахунок коштів Фонду соціального 
захисту інвалідів та за кошти місцевих бюджетів (з 2016 року санаторно-курортне 
лікування інвалідів від загального захворювання, крім інвалідів з наслідками 
травм хребта та спинного мозку, відбувається шляхом делегування повноважень 
щодо закупівлі путівок розпорядникам коштів нижчого рівня); 

- 159 громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, 
віднесених до 1 категорії, у тому числі - 2 дитини-інваліда, інвалідність яких 
пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС. Організація оздоровлення учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС здійснюється шляхом делегування повноважень щодо 
закупівлі путівок розпорядникам коштів нижчого рівня. Потреба в лікуванні даної 
пільгової категорії була задоволена на 100%, путівки купувалися з урахуванням 
вибору заявника. 

- 55 учасників антитерористичної операції, у тому числі 1 інвалід з числа 
учасників АТО. 

  

ДСЗН

Санаторно-курортне 
лікування інвалідів та 

ветеранів війни

Санаторно-курортне 
лікування громадян, 

постраждалих внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи

Санаторно-курортне 
лікування постраждалих 

учасників 
антитерористичної 

операції

Оздоровлення та 
відпочинок дітей

Міськвиконкоми та 
райдержадміністрації

Установи та організації з
надання послуг оздоровлення

та відпочинку

394 особи 159 осіб 55 осіб 25561 особа 
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Оздоровлення та відпочинок дітей 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Департаменту є організація 
оздоровлення та відпочинку дітей. 

З метою створення сприятливих умов для оздоровлення та повноцінного 
відпочинку дітей реалізується обласна Програма оздоровлення та відпочинку 
дітей на 2015 - 2016 роки «Луганське літо», відповідальним виконавцем якої є 
Департамент соціального захисту населення ОДА. 

 

  

Учасники війни 24
4%

Учасники бойових 
дій 25

4%

Учасники АТО 55
9%

Інваліди вітчизняної 
війни 76

13%

Постраждалі 
внаслідок аварії на 

ЧАЕС
27%

Інваліди заг. 
Захворювання 159

43%
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Загальне охоплення дітей оздоровленням та відпочинком  
у 2016 році 

За даними Головного управління статистики в Луганській області, кількість 
дітей у віці від 7 до 17 років, які підлягають оздоровленню, становить  
60375 дітей. Усього оздоровленням та відпочинком у 2016 році було охоплено 
25561, або 42,3% від загальної чисельності дітей шкільного віку. Із них 
оздоровлено 8930 (14,8%) дітей, охоплені відпочинком 16631 (27,5%) дітей. 

 

 

Оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій 

Основна увага приділялася оздоровленню дітей, які належать до пільгових 
категорій. Із загальної кількості дітей області, які підлягають оздоровленню, 
31288 належать до будь-якої з пільгових категорій, визначених Законом України 
«Про оздоровлення та відпочинок дітей». Протягом 2016 року було оздоровлено 
та охоплено відпочинком 19435 (62,1%) дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки, у тому числі:  

- 1097 (100% від загальної кількості дітей даної категорії) - діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування; 

- 658 (68%) – діти-інваліди; 

- 4085 (61,8%) - діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; 

- 119 (56,7%) дітей, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС; 

- 13 (86,7%) - діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків; 

- 3916 (46,7%) - діти, які перебувають на диспансерному обліку; 

- 3895 (87,9%) обдарованих дітей; 

- 2476 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери 
села; 

- 2677 (51,4%) дітей внутрішньо переміщених осіб; 

- 493 (75,5%) - діти учасників антитерористичної операції; 

- 7 (63,6%) дітей загиблих в районі проведення АТО.  

Всього дітей 
оздоровчого 

віку 60375 
74%

Оздоровлені 
8930
15%

Охоплені 
відпочинком 

16631
27%
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Крім того, були включені в систему оздоровлення та відпочинку діти, які 
проживають в населених пунктах Луганської області, що знаходяться на 
лінії розмежування. Відповідно до змін у Програму «Луганське літо» за 
додаткове виділення коштів обласного бюджету були оздоровлені 360 дітей 
Новоайдарського, Попаснянського та Станично-Луганського районів. 

Забезпечення дітей оздоровленням та відпочинком у 2016 році 

 

Діаграма відображає ступінь охоплення дітей оздоровленням та відпочинком  
(як наслідок, роботу виконкомів, райдержадміністрацій та районних військово-
цивільних адміністрацій) у розрізі міст і районів області. Кращі показники рівня 
загального охоплення дітей серед міст – у м. Рубіжне, серед районів – 
Кремінський, Станично-Луганський, Сватівський. Найнижчі показники в рейтингу 
у Марківського та Попаснянського районів.  
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Фінансування оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році (тис. грн.) 

Однією з найважливіших складових літнього оздоровлення дітей є його фінансове 
забезпечення. Із бюджетів усіх рівнів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей 
було виділено 34489,2 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету – 4433,1 тис. грн. на 
оздоровлення дітей інтернатів системи освіти, а також дітей, які проживають в населених 
пунктах Луганської області, що розташовані на лінії зіткнення. Із державного – 6330,9 
тис. грн. на оздоровлення дітей пільгових категорій в Міжнародному дитячому центрі 
«Артек» та Українському дитячому центрі «Молода гвардія». Із бюджетів міст і районів 
області – 6110,8 тис. грн. Залучено коштів підприємств та інших джерел 17614,6 тис. грн. 

Фінансування літньої оздоровчої кампанії (з розрахунку на 1 дитину, грн.) 

 

Діаграма відображає рівень фінансування дитячого оздоровлення з коштів 
місцевих бюджетів у розрахунку на 1 дитину. Як бачимо, найвищі показники в Станично-
Луганському районі (242,3 грн. на дитину), серед міст – м. Рубіжне  
(76,2 грн.). Відповідно, у Попаснянському районі – лише 37,6 грн., у м. Лисичанськ – 41,6 
грн. 

  

10

60

110

160

210

260

310

360

41,6

76,2
56,6

169,5
151,4

126

218

109,7
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97,1

242,3

94,9

146,6

Державний 
бюджет 
2390,2

74%
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бюджет
1368,5

Місцеві 
бюджети

4003,1
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Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

Збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку та здійснення державного контролю за їх діяльністю є одним з 
пріоритетних завдань Програми оздоровлення та відпочинку дітей. 
Протягом літа 2016 року на території області працювали  
6 позаміських закладів оздоровлення та відпочинку (у тому числі 2 заклади 
поновили свою роботу після 3-річної перерви) та 254 заклади відпочинку з 
денним перебуванням. 

 

Із 16 закладів дитячого оздоровлення області, які знаходяться на території, 
підконтрольній Україні, частина залишається у зруйнованому стані або 
використовується не за призначенням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом із тим, влітку 2016 
року поновили роботу 2 
заклади, які не працювали з 
2013 року («Джура» у 
Старобільському районі та 
«Сосновий гай» у 
Кремінському районі). 

 

  

 2013 рік 2015 рік       2016 рік 

Заклади 
оздоровлення 

38 4 6  

Заклади 
відпочинку 

714 170 254 

КЗ ДЗОВ «Сонячний», 
Станично-Луганський район 

Відкриття першої оздоровчої зміни 
в дитячому позаміському закладі 
оздоровлення та відпочинку 
«Джура», червень 2016 року 
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Закладів із денним перебуванням було організовано 254. 

З метою підвищення професійного рівня організаторів літнього 
оздоровлення дітей, впровадження новітніх методик виховної роботи, у тому 
числі з патріотичного виховання, був проведений Всеукраїнський семінар-тренінг 
«Від серця України до серця дитини», у якому взяли участь директори та 
методисти позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Луганської 
області. 

 

 

 

Учасники І Всеукраїнського семінару-тренінгу «Від серця України до серця 
дитини» 
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Для здійснення державного контролю за 
діяльністю дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, за дотриманням ними державних стандартів у сфері оздоровлення 
дітей один раз на 5 років проводиться державна атестація дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку. Влітку 2016 року були атестовані 3 заклади: 
Сватівський комунальний районний позаміський заклад оздоровлення та 
відпочинку «Гончарівський» (присвоєно І категорію), дитячі заклади оздоровлення 
та відпочинку «Зоря» (І категорія) та «Мрія» (ІІІ категорія), розташовані в 
м.Кремінна. 

 

  

 

 

 

  

«Від серця України до серця дитини», рушник 
єднання. Праворуч – рушник Луганської 
області, вишитий майстринею зі 
Сватівського району 

«Майстер-клас» із гурткової 
роботи 

 

Державна атестація Сватівського районного комунального 
позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Гончарівський» 
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З метою підвищення рівня якості 
надання послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, узагальнення та 
поширення кращого досвіду організації дитячого оздоровлення щорічно 
проводиться огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

Вперше за останні 3 роки для 
участі у всеукраїнському етапі огляду-
конкурсу до Міністерства соціальної 
політики України були направлені 
матеріали про роботу в літній період 2-х 
закладів, які стали переможцями. 

І місце в номінації «Позаміський 
заклад оздоровлення та відпочинку» 
посів дитячий позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку «Зоря» 
(власник – Рубіжнянський казенний 
хімічний завод «Зоря», м.Кремінна); 

ІІ місце в номінації «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку» 
присуджено Сватівському районному комунальному позаміському закладу 
оздоровлення та відпочинку «Гончарівський». 

 

  

Під час проведення 
державної атестації в ДЗОВ 
«Зоря» 
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Для реалізації потреби області в 
оздоровленні дітей продовжилося 
також співробітництво з обласними 
державними адміністраціями інших 
регіонів України, які запрошували на 
оздоровлення дітей Луганської області. 
Так, протягом літа понад 1000 дітей 
відпочили в закладах Волинської, 
Чернівецької, Чернігівської, 
Полтавської, Житомирської, 
Рівненської, Херсонської областей. 

 

У Міжнародному дитячому центрі 
«Артек» (м.Київ) та Українському дитячому 
центрі «Молода гвардія» (м.Одеса) протягом 
2016 року були оздоровлені 1049 дітей (у тому 
числі, 450 дітей із населених пунктів, що 
знаходяться на лінії розмежування).  

 

Оздоровлення та відпочинок дітей 
залишається одним з пріоритетних напрямків 
у роботі Департаменту. Головними 
завданнями на 2017 рік є підвищення рівня 
охоплення дітей якісними послугами з 
оздоровлення та відпочинку, збереження 
мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, відновлення роботи непрацюючих 
закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відправлення дітей, які проживають в населених пунктах на лінії зіткнення, до 
ДП «УДЦ «Молода гвардія», листопад 2016 року 
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Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї,  

дітей та молоді 

Діють обласний та 15 міських і районних ЦСССДМ. 

 У 2016 році соціальна підтримка надана 9913 
сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих 
обставинах (далі – СЖО); 
 

 під соціальним супроводом перебувало 1270 
сімей СЖО, в яких виховується 2285 дітей; 

 

 надано соціальну підтримку 324 сім’ям учасників АТО, в яких 
виховується 310 дітей; 
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 соціально-психологічну підтримку, різні види соціально-економічних 
послуг та гуманітарну допомогу отримали 2213 сімей із числа внутрішньо 
переміщених, у яких виховується 3512 дітей; 

 
 соціальна робота проводилась зі 147 сім’ями, в яких існувала загроза 

відібрання 286 дітей. У результаті надання соціальних послуг 210 дітей 
залишились у 100 сім’ях; 

 
 під соціальним супроводом перебували 19 сімей, у яких батьки 

позбавлені батьківських прав по відношенню до 35 дітей, та 30 сімей, 49 дітей з 
яких було відібрано без позбавлення батьків батьківських прав. У ході соціальної 
роботи до біологічних сімей до кінця року до 6 сімей було повернуто 10 дітей; 

 
 особлива увага приділена 75 

сім’ям, 131 дитина з яких цілодобово 
перебувала у закладах інтернатного типу за 
заявою батьків. Із цими сім’ями проводилась 
соціальна робота, спрямована на безпечне 
повернення дітей до батьків. У 31 
біологічну сім’ю за результатами наданих 
послуг із закладів інтернатного типу 
повернуто 35 дітей. 

Протягом 2016 року Луганським 
обласним центром соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді проведено 4 
навчальні курси підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 
опікуни/піклувальники, усиновлювачі. 

Рекомендації для включення до 
Єдиного електронного банку даних про 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, і сім’ї 
потенційних усиновлювачів, опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків та                         
батьків-вихователів отримали 47 осіб, із 
них 29 – кандидати у прийомні батьки,  
2 – кандидати у батьки-вихователі,  
15 – опікуни, піклувальники, 1 
усиновлювач. 

  



79 

У рамках підвищення кваліфікації фахівців міських і районних ЦСССДМ 
Луганським обласним ЦСССДМ у 2016 році проведено: 

 

 

Проведено 167 
інформаційно-
профілактичних 
заходів з питань 
попередження різних 
видів насильства, 
якими охоплено  
3390 осіб, 
розповсюджено 
більше 12 тисяч 
примірників 
інформаційно-
просвітницьких 
матеріалів 

 

 

 

У 2016 році збільшилася кількість 

соціальних працівників центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренінги для фахівців із соціальної роботи 

  

Міжнародна конференція щодо 
впровадження кейс-менеджменту,  

м. Київ, вересень 2016 року 

1 засідання "круглого столу" за проектом "Впровадження
підходу "кейс-менеджменту" в роботі із внутрішньо
переміщеними особами в Луганській, Донецькій,
Полтавській та Харківській областях", у якому взяли участь
20 спеціалістів

1 семінар для спеціалістів з питань протидії
насильству в сім’ї, у якому взяли участь 20
спеціалістів

2 семінари-тренінги з питань організації надання
соціально-психологічної допомоги сімʼям учасників
АТО, у яких взяли участь 30 спеціалістів

1 семінар-практикум для 5 новопризначених
директорів

7 навчальних семінарів для спеціалістів із технології
соціальної роботи з різними категоріями клієнтів
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У 2016 році визначено приміщення, на базі якого 
заплановано відновлення діяльності Луганського 
обласного центру соціально-психологічної допомоги, 
який покликаний надавати соціальні послуги особам, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, а також 
постраждалим від насильства та торгівлі людьми. 

Будівля знаходиться в селищі 
Михайлівка Кремінського 
району Луганської області. У 
2016 році розпочато 
процедуру прийняття будівлі у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Луганської області.  

Після цього буде розпочато процес реконструкції будівлі та 
її устаткування з метою налагодження повноцінної роботи 
Луганського обласного центру соціально-психологічної 
допомоги із клієнтами. 

 

Робота мобільних бригад психосоціальної допомоги для постраждалих від 
ґендерного та домашнього насильства 

У 2016 році створено 3 додаткових 
мобільних бригади, які працюють на 
Луганщині із 2015 року з ініціативи Фонду 
народонаселення ООН за підтримки 
Департаменту соціального захисту 
населення ОДА.  

Наразі працюють 8 мобільних бригад: 
у містах Лисичанськ, Рубіжне і 
Сєвєродонецьк та у Кремінському, 
Новоайдарському, Попаснянському, 
Станично-Луганському і Старобільському районах, охоплюючи таким чином більше 
половини території області. 

Результати роботи мобільних бригад станом на 01 лютого 2017 року 

У 2016 році затверджено Регіональний план 
заходів з реалізації Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
«Жінки, мир, 
безпека» на 
період до 2017 
року 

 

 

  

1134

•виїздів

9971

•індивідуальних 
консультацій

182

•групових 
інформаційних 
заняття

3351

•осіб, охоплених 
заняттями

138

•спільних групових 
заходів щодо 
попередження 
насильства
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Діяльність Рубіжанського обласного центру  

для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 

 
Протягом 2016 року фахівцями Центру клієнтам надано 18485 послуг, якими 

охоплено 1095 осіб. Для клієнтів надано 5384 соціально-медичні послуги. Соціальним 
працівником надано 7348 послуг у вигляді індивідуальних та групових консультацій з 
формування навичок здорового способу життя, сімейних цінностей, вивчення потреб 
клієнтів, їх перенаправлення і супровід до комунальних закладів для вирішення 
соціально-побутових питань. Клієнти отримали 5753 психологічні послуги. 

 

 

 

 

 

 

У 2016 році розпочато роботу щодо 
розширення площі Центру з метою 
збільшення спектру наданих послуг та 
охоплення більшої кількості клієнтів. 

 

 

 

 

На базі установи функціонує Центр денного 
перебування дітей. Протягом року Центр 
відвідало 255 дітей, які отримали 3812 послуг. З 
дітьми проводилися розвиваючі заняття, рольові 
ігри, психогімнастика, навчання 
санітарно-гігієнічним навичкам, а 
також індивідуальне 
консультування батьків. 

 

 

 

 

  

18 485

•послуг

1095 клієнтів

•діти  від о до 18 
років - 255

• молодь до 35 
років - 840

5 384 

•соціально-медичні 
послуги

7 348

•індивідуальні та 
групові 
консультації

5 753

•психологічні 
послуги
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Обласні заходи щодо попередження насильства в сім’ї та ґендерного 
насильства 

 

  

25 листопада 2016 року, 

м. Сєвєродонецьк. Участь у відкритті муралу 

«Зупинимо насильство над жінками» 

 

25 листопада 2016 року, 

Попаснянський район. Спільне 

засідання обласної та Попаснянської 

районної координаційних рад з 

питань сім'ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку та 

протидії торгівлі людьми 

 

30 листопада 2016 року, 

Старобільськоий район. 

Відкритий дискусійний майданчик 

із протидії насильству 

2 грудня 2016 року, 
м. Сєвєродонецьк. Обласний форум 
«Жінки з інвалідністю – міфи та 
реальність» 

 

Інформаційна кампанія із 

протидії насильству 

 «Не мовчи і тобі допоможуть», 

у рамках якої  

в містах і районах області 

розміщено 10 біл-бордів 

9 грудня 2016 року,  

м. Сєвєродонецьк. Засідання 

«круглого столу» щодо підбиття 

підсумків обласного етапу щорічної 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» 

7 грудня 2016 року, Біловодський 

район. Відкритий дискусійний 

майданчик із протидії 

насильству 
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Протидія торгівлі людьми 

У 2016 році в Луганській області встановлено 6 статусів 
особам, постраждалим від торгівлі людьми, у тому 
числі 1 особа віком до 18 років. 

Із 6 осіб, яким встановлено статус: 
 2 особи, користуючись своїм правом, 

відмовились співпрацювати з органами 
Національної поліції; 

 4 особи співпрацювали з органами поліції. 
Мета експлуатації: 
– 4 особи – сексуальна (жінки); 
– 2 особи – трудова (чоловіки). 

Департаментом набуто домовленостей із Громадською 
організацією «Регіональний правозахисний соціолого-освітній центр 
«Жінки Донбасу» щодо фінансової підтримки із виготовлення 
соціальної реклами з питань протидії торгівлі людьми (біл-борди та сіті-
лайти), які були розміщені в містах та районах Луганської області.  

 
Відеоролики, які були надані Мінсоцполітики, із соціальною рекламою з питань протидії 

торгівлі людьми було розміщено в ефірі: 
- філія НТКУ «Луганська регіональна дирекція»; 
- незалежна телерадіокомпанія «ІРТА»; 
- ТОВ «Телерадіокомпанія «Акцент»; 
- ТОВ «Телекомпанія «СТВ». 

Посадова особа, відповідальна за проведення 

процедури встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми, неодноразово брала 

участь у практичних, тематичних короткотермінових 

семінарах, які проводились Міжнародною організацією 

з міграції в Україні спільно з Мінсоцполітики. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

19–20 вересня 2016 року у м. Сєвєродонецьку ГО 

«Регіональний правозахисний соціолого-освітній центр 

«Жінки Донбасу» за підтримки Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації проведено 

тематичний короткотерміновий семінар для посадових осіб 

міськвиконкомів та райдержадміністрацій, відповідальних за 

проведення процедури встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми, за темою: «Поширення 

національного механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми». 

  

Тематичний короткотерміновий семінар за 
темою: «Реабілітація та реінтеграція осіб, 
які постраждали від торгівлі людьми»,  
14-16 вересня 2016 року, м. Київ 

Семінар за темою: «Зміцнення потенціалу 
правоохоронних органів у боротьбі з 
торгівлею людьми через посилення їхньої ролі 
у Національному механізмі взаємодії суб’єктів, 
що здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми», 10-11 листопада 2016 року, 
м. Одеса 
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Міжнародне співробітництво 

 

Фонд народонаселення ООН: робота мобільних бригад 
психосоціальної допомоги; участь у роботі регіонального саб-кластеру 
із протидії ґендерно обумовленому насильству; спільне проведення 
обласного етапу щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства»; проведення інформаційної кампанії із попередження 
ґендерного та домашнього насильства «Не мовчи і тобі допоможуть». 

ПРООН за фінансової підтримки Уряду Японії: розробка проекту 
обласної програми щодо адаптації внутрішньо переміщених осіб у 
Луганській області; виготовлення для міських і районних управлінь 
соціального захисту населення інформаційних стендів з питань 
внутрішньо переміщених осіб. 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та UCBI: 
реалізація пілотного проекту «Поліпшення організаційних процесів для 
підвищення якості надання послуг по житлових субсидіях в управлінні 
праці та соціальної захисту населення Рубіжанської міської ради»; 
тренінги для фахівців соціальної сфери із запобігання професійного 
вигорання. 

УВКБ ООН: проведення семінару щодо надання житлових субсидій 
населенню Луганської області, зокрема, внутрішньо переміщеним 
особам. 

Проект Ради Європи «Посилення захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб в Україні»: візит до міста Вінниця із обміну 
досвідом із питань забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб; 
проведення тренінгів «Право внутрішньо переміщених осіб на 
соціальний захист: застосування законодавства України у світлі 
європейських стандартів прав людини». 

ЮНІСЕФ: навчання фахівців центрів соціальної реабілітації для дітей-
інвалідів у рамках проекту по впровадженню послуг раннього втручання 
(спільно із БФ «Інститут раннього втручання»). 

Норвезька рада у справах біженців: розповсюдження 
інформаційних матеріалів та участь у тематичних заходах з питань 
соціальної підтримки внутрішьо переміщених осіб. 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ: 
навчальний курс (тренінг) із розвитку навичок для державних 
службовців, а також працівників громадських організацій та волонтерів, 
які працюють у сфері соціальних послуг, за темою: «Зміцнення 
кваліфікаційних здібностей щодо надання психосоціальної підтримки 
внутрішньо переміщеним особам і приймаючим громадам». 
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Делеговані повноваження 

обласної військово-

цивільної адміністрації 
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Реалізація регіональних програм 

 

Крім загальнонаціональних програм в області реалізуються 6 комплексних 
регіональних програм, головною метою яких є всебічна соціальна підтримка 

різних категорій громадян: 

 Комплексна обласна програма соціального захисту ветеранів війни, 
праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян 
похилого віку на 2012-2016 роки; 

 
 Регіональна програма щодо медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) 
учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки; 

 
 Програма зайнятості населення Луганської області до 2017 року; 
 
 Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2016 

роки «Луганське літо»; 
 
 Регіональна цільова програма соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2016-2018 роки; 
 
 Регіональна цільова програма вдосконалення та розвитку системи 

надання соціальних послуг в Луганській області на 2016 - 2019 роки «Турбота». 

 

У 2016 році Департаментом спільно 
з ПРООН розроблено проект 
Регіональної цільової програми щодо 
підтримки та адаптації внутрішньо 
переміщених осіб у Луганській області 
на 2017-2018 роки 

 

 

У 2016 році регіональні програми профінансовано на 
загальну суму 46,4 млн грн.  
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Координація роботи 10 обласних комісій та координаційних рад 

1. Обласна Координаційна рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, 
демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми;  

2. Рада з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної 
допомоги при обласній державній адміністрації;  

3. Обласна тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат;  

4. Обласна комісія з видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, та розгляду спірних питань визначення статусу осіб, 
які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і 
встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, ядерних 
випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї;  

5. Обласна комісія з визначення даних про заробітну плату працівників за 
роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках;  

6. Комісія з надання грошової допомоги до Дня визволення Луганської 
області від фашистських загарбників за рахунок коштів обласного бюджету 
інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій 
Великої Вітчизняної війни;  

7. Комісія з надання одноразової грошової матеріальної допомоги особам, 
які її потребують, за рахунок коштів обласного бюджету.  

8. Робоча група з розгляду питань щодо встановлення пенсій за особливі 
заслуги перед Україною при Луганській облдержадміністрації;  

9. Міжвідомчий обласний штаб з організації оздоровлення та відпочинку 
дітей;  

10. Міжвідомча робоча група з питань реалізації заходів щодо легалізації 
найманої праці при облдержадміністрації. 

 

 

Усі комісії та координаційні ради працюють у штатному режимі на постійній 
основі. Склади зазначених органів та положення про них затверджені 
відповідними розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.
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Управління персоналом 

та організаційна робота 
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Організаційно-кадрова робота 

Укомплектованість кадрів у мережі установ та закладів соціального 
захисту населення Луганської області:   

 кількість працівників згідно штатного розпису – 2519 осіб  
(2015 рік – 2419 осіб) 
 кількість фактично працюючих працівників – 2338 осіб  
(2015 рік – 2116 осіб) 

Підвищили кваліфікацію у 2016 році 24 особи (2015 рік – 13 осіб), у тому 
числі:  

 за кордоном – 2 особи; 
 на курсах Мінсоцполітики України –  13 осіб (2015 рік – 9 осіб); 
 в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при 

Президентові України – 1 особа; 
 у Харківському регіональному інституті ДУ при Президентові України –  

9 осіб (2015 рік – 4 особи), у тому числі: 
 за професійною програмою – 2 особи; 
 за програмою короткотермінових тематичних семінарів – 7 осіб.  

Протягом 2016 року: 

 прийнято на роботу 386 осіб (2015 рік – 528 осіб), у тому числі 
державних службовців 114 осіб (2015 рік – 220 осіб); 

 вибуло 261 особа (2015 рік – 469 осіб), у тому числі державних 
службовців 53 особи (2015 рік – 130 осіб).   

Призначення на керівні посади в підпорядкованих підрозділах відбувалося 
за погодженням із Департаментом. 

Найбільша плинність кадрів спостерігається серед працівників будинків-
інтернатів та територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) і в 2016 році складає 204 особи або 97,6% від загальної 
кількості звільнених працівників (2015 рік – 333 особи або 71%). 

У 2016 році нагороджено 110 працівників соціальної сфери, із них 
відзнаками:  

 Верховної Ради 
України - 6; 

 Кабінету Міністрів 
України - 1;  

 Міністерства 
соціальної політики України - 6;  

 Луганської обласної 
військово-цивільної 
адміністрації - 16;  

 Департаменту – 81.  
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Інформація Департаменту соціального захисту населення Луганської 
облдержадміністрації 

про чисельність, склад і рух кадрів за 2016 рік 
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Протягом 2016 року проведено: 

 4 наради із директорами територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) та центрів соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів 

 6 колегій Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації; 

 7 нарад із начальниками управлінь соціального захисту населення 
міських рад, райдержадміністрацій, районних військово-цивільних адміністрацій; 

 10 нарад із директорами інтернатних закладів. 
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Робота із документами та зверненнями громадян 

 

У 2016 році отримано 4861 документ (у 2015 році - 3097 документів). 
Збільшення отримання на розгляд документів склало 63,7%. Щомісяця 
надходило близько 405 документів (у 2015 році - 258 документів).  

Протягом року отримано та розглянуто:  

 20 депутатських звернень (у 2015 році - 8 депутатських звернень), 
збільшення надходження звернень складає 250%;  

 9 – від уповноваженого ВРУ з прав людини (у 2015 році – 3), збільшення 
надходження звернень складає 300%; 

 9 – від АПУ (у 2015 році – 2), збільшення надходження звернень складає 
450%;  

 6 – звернення КМУ (у 2015 році – 1), збільшення надходження звернень 
складає 600%; 

 Прокуратурою Луганської області на адресу Департаменту направлено 
42 документи (у 2015 році – 23), збільшення складає 54,8 %; 

 СБУ – 276 документів (у 2015 році – 35), збільшення розгляду складає 
788%; 

 ГУ Національної поліції в Луганській області – 286 документів  
(у 2015 році – 34), збільшення розгляду звернень складає 841%. 

У 2016 році отримано 64 протокольних доручення, по яким встановлено 176 
контрольних завдань (у 2015 році – 56 протокольних доручень, по яким 
встановлено 123 контрольних завдання). 

У 2016 році до Департаменту надійшло 1899 звернень громадян (у 2015 
році – 1286), із них за категоріями: 

 пенсіонери – 182 (2015 рік - 61); 

 інваліди – 81 (2015 рік -38); 

 ветерани війни, учасники АТО – 71 (2015 рік -46);  

 постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 17 (2015 рік -14); 

 інші – 1548 (2015 рік - 1127). 

 

  
17; 1%

71; 4%
81; 4%

182; 10%

1548; 81%

постраждалі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

ветерани війни, учасники АТО 

інваліди

пенсіонери
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Із загальної кількості звернень, отриманих поштою у 2016 році - 406 (2015 
рік – 212).  

Звернень, надісланих через Урядову «гарячу лінію» з питань соціальної 
сфери у 2016 – 157 (2015 рік – 91). 

У зверненнях громадян були порушені питання різноманітної тематики 
стосовно соціального захисту населення. 

 

Найбільш актуальною групою питань 
була тема надання матеріальної допомоги з 
обласного бюджету –1256 (2015 рік -866) 
звернень. 

 

Друге місце за актуальністю посідають 
питання призначення житлових субсидій – 
282 (у 2015 році – 104) звернення.  

Третє місце – питання виплати та 
затримки виплат державних соціальних 
допомог на дітей та малозабезпеченим сім’ям 
– 152 (у 2015 році – 75) звернення. 

На четвертому місці у структурі тематики 
питань знаходиться нова група щодо 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО – 124 
(2015 рік – 60) звернення. 

На п’ятому місці – питання призначення різних видів пільг – 85 (у 2015 
році -24) звернень. 

Найбільша кількість звернень надійшла до Департаменту від жителів міст 
Сєвєродонецьк (813, у 2015 році - 294), Лисичанськ (242, у 2015 році - 137), а 
також Попаснянського (112, у 2015 році - 84) і Станично-Луганського (108, у 2015 
році - 58) районів; інші райони області – 507 ( у 2015 році – 201), інші області – 117 
(у 2015 році – 42). 

 

Серед пріоритетних завдань у напрямі 
забезпечення відкритості і прозорості 
діяльності Департаменту була робота щодо 
організації доступу до публічної інформації. За 
результатами 2016 року у Департаменті 
опрацьовано 31 (у 2015 році – 18) запит на 
отримання публічної інформації з питань 
пенсійного законодавства, соціальних послуг, 
державної соціальної допомоги, соціального 
захисту інвалідів, оплати та умов праці, тощо. 
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Участь у заходах соціальної тематики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Міжнародний рівень.  
Участь у навчальному візиті в Румунію, 
червень 2016 року. 
Обмін досвідом між представниками 
Луганської ОДА та органами місцевого 
самоврядування Федеративної Республіки 
Німеччина, листопад – грудень 2016 року 

 
 

Всеукраїнський рівень.  

Колегія Міністерства соціальної політики 
України, вересень 2016 року, м. Київ 

 
Міжрегіональний рівень.  

Візит до міста Вінниця із вивчення роботи 
«прозорого офісу» та обміну досвідом щодо 
соціального захисту внутрішньо переміщених 
осіб, жовтень 2016 року 

Регіональний рівень.  
Прийом громадян у місті Гірське 
 Попаснянського району, квітень 2016 року. 
Семінар за темою: «Надання житлових  
субсидій населенню Луганської області, 
 зокрема, внутрішньо переміщеним особам», 
жовтень 2016 року,  
м. Сєвєродонецьк 
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Участь у парламентських та комітетських слуханнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Парламентські слухання щодо дотримання 
прав внутрішньо переміщених осіб,  
лютий 2016 року, м. Київ 

Парламентські слухання щодо соціального захисту учасників 
АТО, Революції Гідності та членів їх родин,  

жовтень 2016 року, м. Київ 

Слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань 
соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення за темою: «Мета та шляхи реформування 
Державної служби зайнятості», червень 2016 року, м. Київ 

Виїзне засідання Комітету Верховної Ради 
України з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин з питань 

моніторингу дотримання прав ВПО та 
громадян України, які проживають в зоні 
проведення АТО в Луганській області, 

листопад 2016 року 

Слухання Комітету з питань соціальної політики, 
зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради 

України на тему «Про результати проведення верифікації і 
перевірки достовірності інформації, поданої фізичними 
особами для нарахування соціальних виплат і пенсій», 

жовтень 2016 року, м. Київ 

Лютий 2016 року:  
«Стан дотримання прав внутрішньо 

переміщених осіб та громадян України, 
які проживають на тимчасово 

окупованій території України та на 
території, не контрольованій 

українською владою в зоні проведення 
антитерористичної операції» 

Жовтень 2016 року:  
«Державні гарантії соціального 

захисту учасників 
антитерористичної операції, 

Революції Гідності та членів їх 
родин: стан і перспективи» 
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Ініціативи Департаменту щодо удосконалення чинного 
законодавства: 

Верховній Раді України – 1; 

Прем’єр-Міністру України – 2;   

Міністерству соціальної політики 
України – 12; 

Міністерству фінансів України – 2; 

Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі України – 1; 

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Верховної Ради України – 4; 

Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення Верховної Ради України – 3; 

Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 
антитерористичної операції та людей з інвалідністю Верховної Ради України 
– 2; 

Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України – 1 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини – 2. 

 

З ініціативи Департаменту соціального захисту 
населення Луганської облдержадміністрації 
законодавчо врегульовано механізм надання 
матеріального забезпечення окремій категорії 
застрахованих осіб. Мова йде про осіб, які 
перебували (або перебувають) у трудових 
відносинах з окремими районними державними 
адміністраціями, органами місцевого 
самоврядування та територіальними органами 
ЦОВВ, які можуть здійснювати свою діяльність 
виключно на тій території Луганської області, яка 
наразі є тимчасово неконтрольованою державною 
владою, та які були перереєстровані, але при цьому 
втратили визначені законодавством функції та повністю 
припинили діяльність. 

Департаментом спільно з Виконавчою дирекцією Луганського обласного 
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
було опрацьоване дане питання та направлено подання до Міністерства 
соціальної політики України, після чого 14.09.2016 Кабінетом Міністрів України 
прийнято постанову № 634 «Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 531», де були враховані всі 
запропоновані Департаментом зміни. 
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Інформаційно-

роз’яснювальна робота 
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Інформаційно-роз’яснювальна робота 

З метою інформування 
населення області щодо актуальних 
питань соціального захисту директор 
Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації 
Елеонора Поліщук взяла участь у  

17 брифінгах для ЗМІ регіону. 

 

 

За участю Елеонори Поліщук 
випущено в ефір Філії НТКУ «Луганська 
регіональна дирекція» 6 телепередач, у 

тому 
числі, у прямому ефірі. 

 

Департаментом спільно з міжнародними 
гуманітарними організаціями виготовлено та 
розповсюджено більше 100 тисяч 
інформаційних дайджестів, буклетів, листівок
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Пріоритети роботи на 

2017 рік 
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Пріоритетні напрямки роботи на 2017 рік 

 

Сприяння продуктивній зайнятості населення, залучення громадян до 
ринку праці, запровадження механізмів легалізації зайнятості та 
заробітної плати для збільшення надходжень Пенсійного фонду України, 
фондів соціального страхування, державного та місцевих бюджетів. 

 

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення 
Луганської області. 

 

Відновлення діяльності обласних соціальних установ, зокрема, 
Луганського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Відродження», обласного соціального центру матері та дитини, 
Луганського обласного центру роботи з жінками, а також забезпечення 
повноцінної роботи Луганського обласного центру соціально-
психологічної допомоги. 

 

Покращення стану приміщень та матеріально-технічної бази управлінь 
соціального захисту населення райдержадміністрацій та міських рад 
області з метою якісної організації прийому громадян і доступності 
послуг. 

 

Розвиток соціальних послуг в містах і районах області, а також в 
об’єднаних територіальних громадах. Впровадження інноваційних 
соціальних послуг та реалізація Державних стандартів надання 
соціальних послуг. Проведення закупівлі соціальних послуг у рамках 
діючого законодавства у громадських організацій. 

 

Всебічний соціальний захист внутрішньо переміщених осіб у Луганській 
області, зокрема, щодо забезпечення житлом. 

 

Розвиток сімейної політики, посилення роботи щодо попередження та 
протидії домашньому й ґендерному насильству. Організація змістовного 
оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

 

  

 

 


