
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
26.06.2015 № 230 

 
Про організацію роботи органів  
соціального захисту  населення  
в сучасних умовах  
 
 
 
 

Складна економічна та політична ситуація в країні потягла за собою 
суттєве зниження рівня життя населення, а також загострила соціальні 
проблеми.   

У зв’язку з цим, значно зросла чисельність осіб, які потребують надання 
субсидій на житлово-комунальні послуги, різних видів соціальної допомоги та 
соціальних послуг.  

За призначенням субсидій вже звернулося понад 98 тис. сімей області, що 
на 42 відсотка більше від їх кількості до підвищення тарифів.  

З урахуванням внесених змін у порядок надання пільг,  до органів 
соціального захисту населення області  з 01 липня додатково звернуться понад  
240 тис. пільговиків для визначення їх права на отримання пільг по доходам. 

Особливої уваги з боку органів влади потребують тимчасово переміщені 
особи з Донецької та Луганської областей (за станом на 15.06.2015 обліковано 
93,7 тис. осіб), а також демобілізовані військовослужбовці та члени сімей 
учасників антитерористичної операції. 

При цьому, залишається проблемою забезпечення якісного супроводу 
фахівцями з соціальної роботи сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах. 

 
Керуючись статтею 23 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”, постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 
«Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» та з метою 
забезпечення соціального захисту населення області в сучасних умовах, 
враховуючи результати розгляду на засіданні Ради регіонального розвитку 
Запорізької області питань організації роботи органів соціального захисту 
населення в сучасних умовах: 
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1. Головам райдержадміністрацій: 
1) розглянути питання щодо забезпечення збільшення фінансування 

заходів, спрямованих на соціальний захист населення шляхом внесення змін до 
бюджетів поточного року;  

2) не допускати скорочення штатної чисельності працівників органів 
соціального захисту населення, з урахуванням додаткового навантаження в 
умовах реформи пільг та субсидій; 

3) вирішити питання щодо укомплектування фахівцями з соціальної 
роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою надання 
якісних соціальних послуг сім’ям, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, у т.ч. проведення соціально-психологічної реабілітації учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей;  

4) звернутися до трудових колективів, навчальних закладів із 
пропозицією щодо шефства над військовими, які брали участь в 
антитерористичній операції, а також над родинами загиблих 
військовослужбовців, що потребують морально-психологічної, матеріальної 
або іншої підтримки; 

5) постійно проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу 
стосовно удосконаленого порядку призначення житлових субсидій та порядку 
надання пільг окремим категоріям громадян; 

6) організувати безперебійну роботу територіальних органів 
соціального захисту населення з питань призначення житлової субсидії та пільг 
з урахуванням доходів; 

7) активізувати роботу комісій при місцевих органах виконавчої влади 
по призначенню житлової субсидії; 

8)  забезпечити обов`язкове укладання угод з аварійно-рятувальними 
службами з метою обстеження дна акваторії Азовського моря територій, де 
розташовані дитячі оздоровчі заклади,; 

9)  Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації до 
20 числа щоквартально подавати інформацію про хід виконання пункту 1  цього 
розпорядження.  

 
2. Рекомендувати міським головам міст обласного значення виконати 

завдання,  передбачені  в п.1 цього  розпорядження. 
 
3. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації: 
1)  щоквартально до 25 числа надавати інформацію про хід виконання 

цього розпорядження заступнику голови облдержадміністрації Гугніну Е.А.; 
2) до 30.06.2016 подати узагальнену інформацію про стан виконання 

цього розпорядження голові облдержадміністрації. 
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4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Гугніна Е.А. 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації                                                                   Г.В. Самардак 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


