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Звіт про організацію роботи з соціального захисту та медичного обслуговування 

населення ОТГ у І півріччі 2019 року! 

 

У Музиківській ОТГ створений сектор соціального захисту та медичного 

обслуговування, де працюють: 

 Завідувач сектору — Шнирук І.В.; 

 інспектор, фахівець з питань соціальної роботи  -    Марецька  Н.В.; 

 спеціаліст 2 категорії з питань соціальної роботи (Східненський ТО) — Добринчук 

К.Д.; 

 медична патронажна сестра ТОВ “ Червоний Хрест України” - Литвинова Н.Г.: 

соціальний робітник Блазина О.Г. 

     У 2019 році розроблені наступні програми: 
- Місцева комплексна програма у сфері соціального захисту населення на 2019 рік- 200 

000 грн; 

     - Програма про перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських 

маршрутах автомобільним транспортом та відшкодування витрат за здійсненні 

перевезення по Музиківській ОТГ на 2019 рік - 400  000 грн; 

- Програма медико-соціальної та побутової допомоги громадянам, людям похилого 

віку, інвалідам, дітям-сиротам, учасникам АТО, сім'ям, які потребують сторонньої 

допомоги на 2019 рік  -- 80 000   грн; (патронажна медична сестра від ТОВ “Червоного 

Хреста України, яка обслуговує близько 45 чоловік). 

-  Програма оздоровлення та відпочинку дітей, батьки яких є учасниками АТО на 2019 

рік  88 000 грн; 

- Комплексна програма підтримки сім'ї,забезпечення гендерної рівності та протидії 

торгівлі людьми на 2018-2021 — 2000 грн 

- Програма забезпечення житлом медичних працівників Музиківської амбулаторії 

ЗПСМ  на 2018-2021 роки- 111 870 грн.( 6211 *18 місяців) 

-   Програма фінансової підтримки та розвитку  КНП “Музиківська амбулаторія ЗПСМ 

Музиківської сільської ради” на 2019 рік — 951 377,87 грн 

-  Програма забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань  на 2019 рік- 7500 грн. 

- Місцева “Програма боротьби з онкозахворюваннями на 2019-2021 рр” — 30 000 грн 

   1) По програмі у сфері соціального захисту  населення:  використано -57 000  грн 

- привітання воїнів — інтернаціоналістів                                                   3500,00; 

- привітання до 9 Травня                                                                                3000,00; 

- День села Східне                                                                                         1000,00; 

-Рада Ветеранів                                                                                              1500,00; 

- матеріальні допомоги онкохворим, на поховання, сім'ям, що                 

знаходяться в тяжких життєвих обставинах, багатодітним                       48 000,00.      

 

2) Програма перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських 

маршрутах автомобільним транспортом: 

  Проводиться видача 4- х  талонів на місяць всім пільговим категоріям в с.Музиківка 



                                                                Виконком 27 червня 2019 

та в с.Східне. Так за 5 місяців 2019 року сплачено перевізникам всього 184 492грн                   

Всього видано  талонів 11476,  Східне, Загорянівка — 3200 шт (160 чол.), Музиківка -

8276 шт ( близько 400 чол). 

По домовленості з перевізниками   видані проїзні квитки дітям з багатодітних сімей та 

дітям-інвалідам та батькам, що їх супроводжують ,  а також  Шпилєвому О.С., Телензі 

А.Є., Остапович Ю, Семенюк В.І. 

 

3) Програма оздоровлення та відпочинку дітей учасників АТО: у 2019 планується 

оздоровлення  2 діток .                                           

   Постійно ведеться прийом громадян з питань соціального захисту, проводиться 

роз'яснювальна робота, визначаються сім'ї, які мають право на державні соціальні 

допомоги, допомоги сім'ям  із дітьми, субсидії , матеріальні допомоги та інше. 

Проводяться обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей. 

Всього з початку року оформлено по Музиківці  - 118 допомог , по Східному -62 . 

 Виписано актів обстеження- Музиківка -45 шт, Східне, Загорянівка — 43 шт. 

Надано матеріальних допомог — 48 чоловік. 

 Постійно  проводиться робота з  управлінням пенсійного фонду України у 

Білозерському районі Херсонської області та Білозерським центром зайнятості: 

спеціалісти управління проводять виїзні прийоми ( останній вівторок місяця), 

видаються посвідчення, проводиться пояснювальна робота з майбутніми пенсіонерами, 

налагоджений “Скайп-зв'язок”. 

  Стосовно надання населенню субсидій. 

Так за 2019 рік подано всього  близько 62  заяв, в т.ч. ТП — 47, в тому числі 

по Музиківці  37 заяв, з них  34 тверде паливо . 

по Східненському ТО — з початку 25 заяв, з них 13  тверде паливо . 

 На автоматичний перерахунок субсидій подано 144 пакета документів. 

 

В с.Музиківка  працює соціальний працівник Блазина О.Г., яка обслуговує 

 9 чоловік та здійснює соціальну послугу “догляд вдома” .  У червні 2019 придбано 2 

велосипеди для соціального працівника та патронажної сестри. 

    Медичне обслуговування. 
З початку  2019 року вторинна медична субвенція в сумі 1 000 000 грн передана 

Херсонскій міській раді для надання медичної допомоги мешканцям ОТГ в лікарнях 

м.Херсон. 

Витрачено коштів вторинної субвенції за 5 місяців 2019 року  --- 786 тис. грн. в т.ч.: 

 Лікарня ім. Карабелеша  -341,0 тис. грн   

Лікарня Лучанського    - 155,0  грн 

Лікарня Тропіних  --  284,0 тис. грн 

Дитячі стоматполіклініка  -- 6 тис.грн 

Залишок коштів на 01.06. 2019 року становить -  214 тис.грн.   

 

Витрачено коштів первинної субвенції за 5 місяців грн. - 500,0 тис. грн.( перераховано 

КНП “ Музиківська амбулаторія ЗПСМ” 

 

 

 

                      Завідувач сектору                                            І.В.Шнирук 


