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8 червня на базі Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці
відбулося виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту
населення, яке вів голова комісії Анатолій Олійник.

Перед початком пленарної частини засідання депутати оглянули матеріальну базу
пансіонату, спілкувалися з його підопічними та працівниками. Нині в пансіонаті проживає
275 ветеранів. До їхніх послуг затишні кімнати, медичні кабінети, бібліотека, їдальня,
актовий зал, перукарня. Є своє підсобне господарство, в якому 35 голів корів та близько
ста свиней.

У порядку контролю депутати розглянули виконання двох обласних програм: Програми
соціального захисту інвалідів, розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з
обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою
відсталістю на період до 2011 року та Програми соціального захисту громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2011 рік.

Як поінформувала начальник Головного управління праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації Людмила Корнієнко, на виконання першої програми
обласною радою спрямовано близько 5 мільйонів гривень бюджетних коштів, другої –
майже 1,5 мільйони. Сьогодні в області проживає понад 79 тисяч інвалідів, з яких: 7,8
тисяч - інваліди Великої Вітчизняної війни, 64 тисячі - інваліди загального захворювання,
2,7 тисяч – інваліди-чорнобильці, 4,7 тисяч діти - інваліди. Відтак завдання влади –
забезпечити належний соціальний захист цих людей, необхідну реабілітацію для
подальшої реінтеграції у суспільство, оздоровлення, створити умови для
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів
соціального та громадського призначення, транспортних засобів, вирішити за
необхідності питання їхнього працевлаштування, проживання у будинках - інтернатах. На
виконання цих завдань і була спрямована Програма соціального захисту інвалідів,
розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними
можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011
року, впровадженням якої опікувалися соціальні служби Полтавщини. Зокрема територіальні центри соціального обслуговування, в яких кожен інвалід може отримати
різноманітні соціальні послуги. При таких центрах успішно функціонують відділення
соціальної допомоги вдома, соціально-побутової адаптації, соціально-медичних послуг,
відділення надання адресної грошової та натуральної допомоги, пункти прокату засобів
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реабілітації.

Щодо реалізації Програми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи на 2011 рік, було повідомлено, що матеріальну допомогу
отримали вдови ліквідаторів аварії на ЧАЕС, надано фінансову підтримку статутної
діяльності громадських чорнобильських організацій «Союз Чорнобиль», «Фонд інвалідів
Чорнобиля», «Діти Чорнобиля», передбачено кошти для забезпечення медикаментами за
пільговими рецептами для амбулаторного лікування громадян, постраждалих від
наслідків Чорнобильської катастрофи. Окрім цього, на виконання державних програм
цієї категорії громадян у минулому році в області використано 39 мільйонів гривень.

Утім, наявних бюджетних коштів для вирішення проблем соціального забезпечення
інвалідів недостатньо. Виникають труднощі у придбанні путівок для інвалідів на
санаторно-курортне лікування, забезпеченні житлом сімей, постраждалих внаслідок
аварії на ЧАЕС. Особливе занепокоєння у Людмили Корнієнко викликає те, що вже
третій рік поспіль область не отримує жодної копійки від Фонду соціального захисту
інвалідів України.

Обговорюючи питання, голова комісії Анатолій Олійник підкреслив важливість соціальної
підтримки інвалідів та літніх людей – жителів області, забезпечення фінансування
роботи будинків-інтернатів, створення належних умов для проживання підопічних.

Комісія підтримала пропозицію депутата Анатолія Шкарбана та ухвалила розглянути на
наступному засіданні комісії інформацію про роботу обласного відділення Фонду
соціального захисту інвалідів України.

Наразі дану інформацію комісія взяла до відома та рекомендувала Головному управлінню
праці та соціального захисту населення облдержадміністрації розробити та внести на
розгляд обласної ради проект відповідної програми на 2012 - 2014 роки.

Далі депутати заслухали та проаналізували звіти про виконання показників
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ефективності використання майна і прибутку керівників суб’єктів господарювання
спільної власності територіальних громад області: директора Гадяцького геріатричного
будинку-інтернату Федора Артеменка, директора Кротівського психоневрологічного
будинку-інтернату Петра Данілкова, директора Зіньківського дитячого
будинку-інтернату Олексія Синяговського, директора Горбанівського геріатричного
пансіонату ветеранів війни та праці Миколи Чабана.

З цими керівниками рекомендовано продовжити термін дії трудових контрактів.

Також комісія розглянула відповідні матеріали та рекомендувала призначити директором
Токарівського психоневрологічного інтернату Леоніда Барвінка, директором
Пирятинського психоневрологічного будинку-інтернату - Олега Тристана.

Комісія підтримала проект рішення про внесення змін до показників обласного бюджету
на 2011 рік, який рекомендовано внести на розгляд сесії обласної ради.
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