
Звіт 

про роботу  

управління праці та соціального захисту населення  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

 

Серед соціальних пріоритетів діяльності управління праці та соціального 

захисту населення  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

(далі - управління) є реалізація на місцевому рівні системних заходів з надання 

адресної допомоги найменш захищеним  верствам населення, підтримки сімей з 

дітьми, підвищення матеріального добробуту мешканців району. З цією метою 

щоденно проводиться робота по реалізації цілої низки законодавчих та 

нормативних актів.  

Одним з пріоритетних напрямів держави залишається всебічна підтримка 

сімей з дітьми. Держава за останні роки послідовно здійснює заходи щодо 

підтримки родин, які виховують власних та прийомних дітей. Важливу роль у 

зростанні грошових доходів таких сімей, як головної умови надійного 

соціального захисту, відіграє адресна державна допомога.  

Сьогодні на районному рівні така соціальна політика реалізується через 

виконання функцій призначення державних соціальних допомог та компенсацій з 

урахуванням складу сім’ї, її доходів, віку дітей.  

З метою підвищення ефективності системи соціальних допомог і спрощення 

процедури їх надання, прийом громадян в управлінні здійснюється по єдиній 

технології, яка забезпечує належний прийом громадян. Для зручності 

запроваджено попередній запис за телефоном та особисто. Створено сучасні та 

зручні умови не тільки для спеціалістів управління, а перш за все для тих, хто 

звертається за допомогою до управління. Постійно працюють телефони «гарячої 

лінії» для надання консультацій та роз’яснювальної роботи населенню. 

Станом на 01.07.2017 на обліку в управлінні праці та соціального захисту 

населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації перебуває 

18,7 тис. одержувачів державної допомоги згідно із Законом України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми», що майже на рівні відповідного періоду 

2016 року, та 1,1 тис. малозабезпечених сімей, яким надається державна 

соціальна допомога, що на 22% більше, ніж у 2016 році. 

 

Перебуває на обліку 
2016 

рік 

2017 

рік 

2017 рік 

до 2016 

рік,  % 

Одержувачі державної допомоги сім’ям з 

дітьми, тис.осіб, із них: 
18,5 18,7 101 

• по вагітності та пологам,  тис.осіб 1 1,3 130 

• одноразових при народженні дитини 12,5 14,4 115 

• на дітей під опікою чи піклуванням, 

тис.осіб 
0,5 0,5 100 

• на дітей одиноким матерям,  тис.осіб 4,3 2,4 56 

• тимчасової державної допомоги по несплаті 

аліментів, тис.осіб 
0,2 0,1 50 

Малозабезпечені сім’ї, яким надається 0,9 1,1 122 



державна соціальна допомога, тис. сімей 

Станом на 01.07.2017 також на обліку в управлінні перебуває 8,7 тис. 

одержувачів компенсаційних виплат, з них: одержувачів компенсацій і допомог 

згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 5,3 тис. осіб; одержувачів 

компенсаційних виплат по догляду за інвалідом 1 групи та особою старше 80 

річного віку – 0,1 тис. осіб; одержувачів державних соціальних допомог 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 2,1 тис. осіб; одержувачів допомоги 

по догляду за психічно хворими – 0,3 тис. осіб; одержувачів компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги, – 0,3 тис. осіб; одержувачів 

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам – 0,6 тис. осіб. Порівняно з відповідним періодом 2016 року загальна 

кількість осіб, які перебувають на обліку  як отримувачі компенсацій та допомог 

не змінилася. 

Управлінням забезпечується своєчасне призначення усіх видів державних 

соціальних допомог, субсидій, надання пільг, гарантій та компенсацій 

відповідним категоріям населення в повному обсязі згідно чинного 

законодавства.  

Протягом І півріччя 2017 року призначено 4,6 тис. державних допомог 

сім’ям з дітьми, що на 6% менше, ніж у відповідному періоді 2016 року (4,9 тис. 

допомог), з них: по вагітності та пологам – 0,9 тис. особам, одноразових при 

народженні дитини – 1,9 тис. особам, на дітей під опікою чи піклуванням – 0,2 

тис. особам, на дітей одиноким матерям – 1,5 тис. особам. Призначено 

тимчасових державних допомог дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх 

невідоме – 0,1 тис. особам. За звітний період також призначено 0,7 тис. 

державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, що на рівні 

відповідного періоду 2016 року. 

Також протягом звітного періоду призначено 3,9 тис. грошових компенсацій 

згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 439 державних соціальних 

допомог згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям – інвалідам», 211 державних соціальних допомог згідно 

Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права 

на пенсію, та інвалідам», 108 компенсацій згідно Закону України «Про соціальні 

послуги», 359 допомог на догляд за психічно хворим та за інвалідом І групи або 

особою старше 80 років тощо. 

Протягом першого півріччя 2017 року надано близько 92 тис. консультацій 

стосовно права конкретної сім’ї чи особи на отримання соціальної підтримки, 

тощо. До управління звернулось більше 35 тис. осіб за призначенням та 

перерахунком державних соціальних допомог, житлових субсидій, компенсацій. 

Всі звернення громадян відпрацьовуються своєчасно у встановлені чинним 

законодавством терміни. 

Управлінням здійснюється ведення реєстру громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції, та звертаються до управління з питань, пов’язаних із 

соціальним забезпеченням; здійснюється ведення інформаційної бази даних та 



обмін інформацією щодо розв’язання проблем, пов’язаних з їх соціальним 

захистом, в питанні відновлення всіх соціальних виплат (запити електронних та 

паперових справ та атестатів про терміни виплат отримувачів державних 

соціальних допомог). Станом на 01.07.2017 на обліку в Єдиній інформаційній 

базі даних про внутрішньо переміщених осіб в Дніпровському районі м. Києва 

перебуває 2,6 тис. осіб. 

Проводиться робота з оформлення та видачі довідок про взяття на облік 

осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції. Протягом І півріччя 2017 року взято на 

облік та видано довідки 5,1 тис. переміщеним особам, в т.ч. видано 3,1 тис. 

довідок нового зразку.  Прийнято 4,5 тис. заяв та пакетів документів для 

призначення або продовження щомісячної адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг. У І півріччі 2017 року призначено  3,5 тис. 

відповідних допомог. 

Розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 06.07.2016 №365 створено комісію Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.  У першому півріччі 2017 

року було проведено 21 засідання комісії, на яких  розглянуто 7,4 тис. справ з 

питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам. 

Важливою складовою підвищення адресності державної соціальної 

допомоги є Програма субсидій, яка за понад 20 років свого існування стала 

дієвою формою соціальної підтримки населення. 

 Вживаються усі необхідні заходи для забезпечення безумовного виконання 

рішень Уряду та Київської міської державної адміністрації щодо призначення 

житлових субсидій за спрощеним порядком відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2015 №106 «Про удосконалення порядку надання 

житлових субсидій». 

На офіційному веб-сайті адміністрації розміщено інформаційний огляд щодо 

змін у порядку призначення та надання населенню субсидій, зразки заяви та 

декларації для оформлення субсидії з інструкцією та схемою щодо їх 

правильного заповнення.  

З 01 травня 2017 року постановою Кабінету Міністрів України від 

26.04.2017 № 300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» внесено суттєві зміни до порядку призначення житлових субсидій. 

Зокрема змінився період, за який визначається дохід осіб, яким 

призначається та перераховуються субсидії, а саме, виходячи із 

середньомісячного сукупного доходу зареєстрованих осіб, за чотири квартали, 

що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія. 

Оскільки термін всіх діючих субсидій закінчився 30.04.2017, необхідно у 

найкоротші терміни розрахувати новий розмір субсидії без особистого звернення 

громадян  з травня 2017 року 38972 сім‘ям, які отримували житлову субсидію 

протягом 2016-2017 років.  



Всього з початку  2017 року опрацьовано  23 тис. звернень за призначенням 

житлових субсидій. З них 13,2 тис. сім‘ям призначено вперше житлові субсидії 

на період до травня 2017 року, 9,8 тис. сім‘ям подовжено житлові субсидії на 

новий термін з травня 2017 року.  

Протягом травня-червня 2017 року вносилися зміни до програмного 

комплексу «Житлові субсидії» з урахуванням вимог згаданої постанови. 

Державна фіскальна служба України та Пенсійний фонд України також 

адаптували свої електронні бази даних для роботи з урахуванням згаданих змін. 

Тому автоматичного (без особистого звернення громадян) розрахунку нового 

розміру субсидії для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому 

періоді, у травні 2017 року не проводилось.  

Подовження субсидій на новий термін з травня 2017 року було розпочато 

після отримання всіх доопрацювань програмного комплексу та налагодження 

обміну даними з ДФС та ПФ України лише у червні місяці. 

Також протягом січня-червня 2017 року виконано 121,4 тис. перерахунків 

діючих житлових субсидій (у зв’язку із закінченням опалювального сезону,  

зміною тарифів, зміною у складі сім‘ї тощо). 

Для посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-

комунальних послуг та з метою надання житлових субсидій в управлінні працює 

комісія із спірних питань, які виникають при призначенні житлових субсидій. У І 

півріччі 2017 року на засіданнях комісії було розглянуто 2192 справи з 

нестандартними ситуаціями, з них по 2175 справах призначена житлова субсидія. 

В Україні згідно чинного законодавства майже третина населення держави 

має право на пільги – за соціальними, віковими, професійними та іншими 

ознаками. 

Значної реформи зазнала система пільг. Основним принципом зміни у 

пільговому забезпеченні є адресність пільг та встановлення соціальної 

справедливості.  З 01.05.2016 громадянам, які мають пільги на оплату житлово-

комунальних послуг і звертаються за субсидією, пільги на період отримання 

субсидії не нараховуються. 

В районі ведеться персоніфікований облік осіб, які відповідно до чинного 

законодавства мають пільги та проживають на території району.   

В управлінні станом на 01.07.2017 на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 72,7 тис. 

осіб, що на 4% менше, ніж у відповідному періоді  2016 року (75,6 тис. осіб). 

Загалом в базі даних управління обліковано 51 категорію пільговиків, відповідно 

до 14 Законів України.  

Пільгами з оплати за житлово-комунальні послуги користуються 24,9 тис. 

осіб, це на 23% менше, ніж у відповідному періоді 2016 року (32,3 тис. осіб), що 

зумовлено зменшенням кількості населення та переходом на отримання 

житлових субсидій замість пільг. За І півріччя 2017 року нарахування пільг з 

оплати житлово-комунальних послуг становило 44266,6 тис.гривень. 

Налагоджено електронний обмін даних про пільговиків між управлінням та 

підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг.  

Щомісячно до 25 числа поточного місяця управлінням формуються та 

надаються ЖЕО, ЖБК, ОСББ, організаціям, що надають житлово-комунальні 

послуги, операторам (провайдерам) телекомунікацій, газо- та 



електропостачальникам, КП ГІОЦ списки пільговиків, які мають право на 

отримання пільг. 

Проводиться робота з прийому документів для ідентифікації соціального 

додатку багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка 

киянина» окремим категоріям громадян. Прийнято документи від 2,5 тис. осіб 

для підтвердження права на пільги та подовження терміну дії пільг. 

Державними соціальними інспекторами складено близько 8 тис. актів 

обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, які звернулись 

за призначенням державних адресних допомог, з метою визначення складу 

сім’ї, ступеня нужденності та можливості використання додаткових джерел для 

матеріального забезпечення сім’ї.  

Через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно вибірково 

перевірено 4,4 тис.осіб, які отримують допомогу внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на житлово-комунальні послуги, з метою перевірки 

наявності житла у заявників та членів їх сімей, виявлено 396 порушень. 

Сьогоденна система соціального захисту враховує потреби кожної людини, 

особливо з обмеженими фізичними можливостями  

Протягом першого півріччя 2017 року встановлено статус згідно діючого 

законодавства та видано посвідчення для реалізації пільг 181 мешканцям району, 

в тому числі: інвалідам війни – 45 особам, учасникам війни та сім’ям загиблих – 

43 особам, ветеранам праці – 205 особам. Видано листів - талонів на  пільговий 

проїзд по Україні 20 ветеранам війни, 3 учасники бойових дій під час Великої 

Вітчизняної війни, яким виповнилося 85 років, отримали вкладки до посвідчень. 

Станом на 01.01.2017 на черзі на санаторно-курортне лікування перебуває   

3493 пільговика. Із них: інвалідів війни –202 особи; інвалідів  – 2051 особа; 718 

учасників війни, жертв нацистських переслідувань; 208 учасників бойових дій ; 

210 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС; 2 дітей, які постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС; 102 учасники бойових дій, які приймали участь в  

антитерористичній операції.  

 В І півріччі 2017 року використали своє право на отримання 

реабілітаційних путівок на санаторно-курортне лікування 206 ветеранів війни та 

інвалідів, 73 учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. 

 Управлінням проводиться робота по наповненню Центрального банку 

даних з проблем інвалідності. З початку року до банку даних занесені дані на 682 

інвалідів, які проживають на території району, а також інформацію про отримані 

ними засоби реабілітації та потребу в них відповідно до індивідуальних програм 

реабілітації.  

Управлінням у першому півріччі 2017 року 680 інвалідам видано 1234 

направлення на протезні підприємства для забезпечення протезно-

ортопедичними виробами, також забезпечено годинниками – 16 інвалідів, 

кріслами колісними – 2 інваліда, ходунками – 1 інвалід, палицями – 2 інваліда. 

Відповідно до Порядку забезпечення киян ортопедичним взуттям та 

ортопедичними устілками, засобами особистої гігієни, шапочками для купання 

лежачих хворих забезпечено: підгузками – 400 осіб; урологічними прокладками - 

154 особи; пелюшками – 362 особи. 

Станом на 01.07.2017 в управлінні перебуває на обліку: 1573 учасників АТО; 

значаться загиблими по Дніпровському району 35 учасників АТО; 34 особи 



поранені в ході проведення АТО; 36 осіб, які отримали тілесні ушкодження під 

час участі у Революції Гідності; 2 родини загиблих учасників Революції Гідності. 

Вказані особи знаходяться під постійним контролем органів виконавчої влади, 

які сприяють їм у вирішенні соціально – побутових питань, матеріального 

забезпечення та надання їм всілякої допомоги та підтримки.  

На виконання рішення Київради  від 09.10.2014 № 271/271 «Про надання 

додаткових пільг та гарантій учасникам АТО та членам їх сімей» управлінням 

забезпечується призначення щомісячної адресної матеріальної допомоги для 

покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Протягом І півріччя 

2017 року до управління звернулося 98 учасників АТО та членів їх сімей, з них 

25 учасників АТО та членів їх сімей  подали заяви на припинення  виплати 

допомоги  у зв'язку з встановлення статусу учасника бойових дій.   

Проводиться робота щодо встановлення статусу інваліда війни та членів 

сімей загиблих в АТО згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». Так, протягом І півріччя 2017 року встановлено 

статус інваліда війни 5 учасникам АТО та 8 особам, як членам сімей загиблих 

військовослужбовців в АТО. 

Військовослужбовці, учасники антитерористичної операції, які мають статус 

учасників бойових дій і відповідне посвідчення, мають право на безоплатне 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням, одержання компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування. 

Протягом І півріччя 2017 року  на  обліку на забезпечення санаторно-

курортним лікуванням в управлінні праці та соціального захисту населення 

перебувало 102  учасники бойових дій та 1 інвалід війни, які приймали участь в  

антитерористичній операції.  

Відповідно до пункту 1 статті 11 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та їх сімей» та вимог Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників 

антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України 31.03.2015 № 221, здійснюється психологічна реабілітація особам, які 

постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким 

встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни. Станом на 

01.07.2017  на  обліку для проходження психологічної реабілітації перебуває 66 

учасників бойових дій, які приймали участь в  антитерористичній операції. 

Отримали направлення на проходження соціально – психологічної реабілітації в 

санаторно-курортних закладах 7 учасників бойових дій та 1 інвалід війни, які 

приймали участь в  антитерористичній операції.  

Відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 

2016-2018 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 

№116/116  передбачено оздоровлення дітей учасників  АТО віком до 7 років.  

Станом на 01.07.2017 на обліку для оздоровлення перебувє 35 сімей, в яких є 

діти учасників АТО віком до 7 років. З початку року направлено на оздоровлення 

19 дітей та 18 дружин киян -  учасників   АТО. 

Управлінням разом із соціальними службами проводиться роз’яснювальна 

робота з питання постановки на облік демобілізованих учасників 



антитерористичної  операції для надання їм санаторно-курортного лікування,  

психологічної реабілітації та забезпечення технічними засобами реабілітації. 

З метою формування реєстру осіб-учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей управлінням праці та соціального захисту населення підготовлена 

та надана Департаменту соціальної політики інформація на 1573 учасників АТО 

відповідно до встановленої форми. 

Відповідно бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації учасників АТО та забезпечення 

постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням» управлінням 

здійснюється прийом документів від учасників АТО на курси цільового 

призначення та профнавчання. Станом на 01.07.2017 прийнято 22 відповідні 

заяви.  

Протягом І півріччя 2017 року на засіданнях комісії Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації з розгляду питань надання грошової 

допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам з тимчасово 

окупованої території України або району проведення антитерористичної операції 

розглянуто заяви від 11 осіб, призначено допомогу 8 особам на загальну суму 

20,5 тис. гривень. 

У січні-червні 2017 року одноразову матеріальну допомогу в рамках міської 

цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» отримали 

974 особи на суму 778,1 тис. гривень.  

У І півріччі 2017 року грошова допомога на поховання безробітних громадян 

працездатного віку призначена 130 особам на загальну суму 325 тис. гривень.  

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та 

непрацюючим малозабезпеченим особам, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2011 №158,  матеріальну допомогу призначено               

66 особам на суму 41,7 тис. гривень. 

З моменту аварії на Чорнобильській АЕС минуло більше 30 років, а держава 

продовжує опікуватись питаннями соціального захисту постраждалих громадян. 

Станом на 01.07.2017 на обліку в управлінні перебуває  8,3 тис. осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: 1 категорії - 1,5 

тис.осіб; 2 категорії - 4,1 тис. осіб; 3 та 4 категорії - 1,4 тис. осіб; діти  - 0,8 тис. 

осіб; вдови - 0,5 тис.осіб. Постійно коригується і підтримується в актуальному 

стані загальний банк даних осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

Протягом першого півріччя 2017 року на Комісії для розгляду питань, 

пов’язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, Київської міської державної адміністрації 

розглянуто 68 справ. Встановлено статус ліквідатора аварії на Чорнобильській 

АЕС 64 особам. Видано посвідчення 58 особам, які постраждали внаслідок аварії 

на ЧАЕС. 

Станом на 01.07.2017 відповідно до нарахувань та заявок підприємств, 

організацій та закладів району, на яких працюють та навчаються громадяни, 

віднесені до категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

відшкодовано оплату компенсаційних виплат та допомог на загальну суму  1028,2 

тис. грн., в т.ч. заборгованість минулих років  - 390,5 тис. грн.  
 



В управлінні ведеться облік та аналіз письмових та усних звернень. Це 

дозволяє об’єктивно оцінювати потреби мешканців району, робити необхідні 

висновки при плануванні роботи на майбутнє. Для підвищення ефективності 

робочого процесу в управлінні встановлена інформаційно-телекомунікаційна 

система «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» 

(системи електронного документообліку «АСКОД») для обліку та контролю за 

виконанням службової кореспонденції та звернень громадян. 

Протягом І півріччя 2017 року до управління звернулося більше 255 тис. 

громадян, в тому числі надійшло більше 30 тис. письмових звернень. Із 

письмових звернень роз’яснено та задоволено 29,4 тис. звернень громадян, що 

становить 98% від загальної кількості. За звітний період  через КБУ «Контактний 

центр міста Києва» громадянам  надано 1064 відповіді. 

Ведеться постійний контроль за цілісністю та збереженням баз даних, що 

створюються за допомогою програмних комплексів шляхом створення архівних 

файлів баз даних (ПК «АСОПД», «ЄДАРП», «Наш Дім») 
 

Забезпечується проведення нарад та навчань працівників управління. 

Керівництво управління здійснює контроль за проведенням методично-фахових 

навчань спеціалістів відділів управління по вивченню основних нормативно-

правових актів, якими вони керуються у своїй роботі. За 6 місяців 2017 року у 

відділах управління проведено 215 нарад. 

В провадженні судів першої інстанції перебувають 8 адміністративних справ 

за позовами до управління.  

Упродовж звітного періоду подано до судів:  6 заперечень на позовні заяви; 

2 клопотання на заміну неналежної сторони; 3 апеляційних скарги. 

Здійснюється контроль за виконанням опікунами та піклувальниками їх 

обов’язків. За  звітний період з цього питання обстежено 12 осіб. 

Прийнято участь у 94 засіданнях районного суду по справах  з визнання 

недієздатності та встановлення опіки.  

За перше півріччя року перевірено 5,4 тис. пенсійних справ, з них: 1,6 тис. 

первинно призначених пенсій Дніпродзержинським об’єднаним управлінням 

Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, 3,8 тис. пенсійних справ, 

по яких здійснено перерахунки.  

Надано 940 консультацій громадянам відповідно до Закону України “Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 

віку”. 

Здійснюється постійний контроль за дотриманням норм трудового 

законодавства з питань рівня та своєчасності оплати праці на 

підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності і 

господарювання та недопущення виникнення заборгованості з виплати 

заробітної плати.  

За даними статистичного управління станом на 01.06.2017 року 

заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах Дніпровського 

району становила 4031,0 тис. грн.   

Державні підприємства: 

-  ПАТ ДАК „Національна мережа аукціонних центрів” – 1204 тис. грн.; 

- УСТФ „Укртелефільм” – 1623,0 тис. грн. 

Приватні підприємства: 



- Колективне підприємство „Салон краси” – 35,2 тис. грн.; 

- ПАТ „Авант банк” – 1090,4 тис. грн.; 

- „Укртрансресурс-К”– 1,3 тис. грн.; 

- ТОВ „Навігатор-Київ ЛТД”– 5,1 тис. грн.; 

- ТОВ Торговий дім „Лакмар” – 72 тис. грн. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року сума заборгованості з 

виплати заробітної плати більша на 1730,1 тис. грн., або на 75%. В бюджетних 

установах району заборгованість із виплати заробітної плати відсутня. 

З підприємствами-боржниками затверджені графіки погашення 

заборгованості. 

Стан своєчасної виплати заробітної плати знаходиться під постійним 

контролем районної Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат. Протягом І півріччя 2017 року проведено 6 засідань 

Тимчасової комісії. 

Працівниками управління постійно проводяться обстеження стану 

дотримання законодавства про працю на всіх підприємствах-боржниках з 

виплати заробітної плати. У І півріччі 2017 року проведено 18 обстежень 

підприємств, внесено 216 пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення умов 

та оплати праці.  

Матеріали про порушення керівниками підприємств-боржників чинного 

законодавства постійно передаються для вивчення та прийняття необхідних 

заходів до правоохоронних органів. З початку 2017 року до Головного 

управління Держпраці у Київській області та до Національної поліції у 

Дніпровському районі передано по 14 довідок обстеження підприємств. 

Протягом І півріччя 2017 року проведено 6 засідань Робочої групи з питань 

легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Керівникам підприємств 

рекомендовано поступово збільшувати рівень мінімальної та середньомісячної 

заробітної плати і доводити його до середнього показника у відповідній галузі.  

З початку 2017 року проведено моніторинг мінімальної заробітної плати на 

126 підприємствах району, на 86 підприємствах було підвищено середню 

заробітну плату. 

Важливим напрямком захисту прав працюючих мешканців Дніпровського 

району є робота з колективними договорами. Управління праці та соціального 

захисту населення постійно надає консультативну допомогу суб’єктам 

соціально-трудових відносин щодо укладання і реєстрації колективних 

договорів. Протягом І півріччя 2017 року зареєстровано 72 колективних 

договорів, внесено 34 змін та доповнень, надано 135 пропозицій та рекомендацій. 

Вивчено стан виконання колдоговорів та дотримання законодавства про працю 

на 88 підприємствах району. 

 



 


