ОЛЕШКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЛГМ.Л*'?

№ №3

Про соціальний паспорт
Олешківського району
З метою вдосконалення механізмів надання та підвищення якості адресної
соціальної допомоги населенню району, здійснення комплексної статистичної
оцінки соціального стану населення, визначення на цій основі тенденцій розвитку
району, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від
07 листопада 2017 року № 853 «Про організацію роботи зі створення соціального
паспорта Херсонської області», керуючись статтею 6, пунктами 1, 10 частини
першої статті 13, пунктами 9, 10 статті 16, пунктом 1 частини першої статті 39,
частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":
1. Затвердити структуру соціального паспорта Олешківського району, що
додається.
2.
Структурним
підрозділам
районної
державної
адміністрації,
рекомендувати відділенню поліції Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській
області, Цюрупинському відділенню Новокаховської місцевої
прокуратури
щороку до 01 березня надавати до районної державної адміністрації інформацію до
соціального паспорта Олешківського району за відповідними напрямками роботи
та згідно з показниками, визначеними у структурі, затвердженій даним
розпорядженням.
3. Рекомендувати
міському, селищним, сільським головам, головам
об'єднаних територіальних громад:
3.1.Розробити згідно зі структурою, затвердженою цим розпорядженням,
соціальні паспорти територіальних громад. При складанні соціальних паспортів
врахувати дані суб'єктів розташованих на підпорядкованих територій.
3.2. Забезпечити у подальшому щорічне надання відповідних паспортів у
визначеному порядку до 15 березня.
4. Рекомендувати районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді щороку до 25 березня готувати на підставі поданих матеріалів соціальний
паспорт Олешківського району та до 01 квітня 2018 року інформувати обласний
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрацій штова А.К.
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чоловіків
жінок
Шлюби й розлучення:
зареєстровано шлюбів V
РОЦІ
зареєстровано розлучень у
році
Міграція (осіб):
прибуло в регіон
вибуло з регіону
Міграційний приріст (зменшення) за рік
3. Зайнятість населення

Економічно активне населення (тис. осіб)
% від населення
Зареєстровано безробітних (осіб)

Цюрупинський
районний центр
зайнятості

з них:
жінок
Інвалідів
випускників ВУВів
випускників середніх спеціальних навчальних
закладів
випускників установ початкової професійної
освіти
випускників загальноосвітніх установ
молоді у віці 16 - 29 років
Рівень офіційно зареєстрованого безробіття
Служба зайнятості населення:
звернулося з пошуку роботи за рік (осіб)
знайшли роботу за рік (осіб)
% , що звернулися з питань пошуку роботи
направлено на професійне навчання (осіб)
взяли участь у громадських роботах (осіб)
4. Доходи і оплата праці
Розмір середньомісячної

заробітної плати

(гри)
Розмір середньомісячної заробітної плати по
основних видах економічної діяльності (грн):
обробна промисловість
сільське господарство, лісове господарство
транспорт і зв'язок
будівництво
виробництво і розподілення електроенергії,
газу та води
охорона здоров'я і надання соціальних послуг
освіта
оптова і роздрібна торгівля
добувна промисловість
Прострочена заборгованість по заробітній
платі:
сума заборгованості (тис. грн)
кількість підприємств, що мають
заборгованість

Районне управління
статистики

Сума заборгованості по заробітній платі за
видами економічної діяльності (тис. грн):
обробна промисловість
сільське господарство, лісове господарство
транспорті зв'язок
будівництво
виробництво І розподілення електроенергії,
газу та води

охорона здоров'я і надання соціальних послуг
наукові дослідження і розробки
освіта
оптова і роздрібна торгівля
добувна промисловість
Працівників, перед якими € заборгованість по
заробітній платі (осіб)
Сума заборгованості по заробітній платі із
розрахунку на одного працівника (грн)
5. Охорона праці

Кількість потерпілих із втратою працездатності
(усього)
ут.ч. зі смертельним наслідком
Установлено професійних захворювань та
професійного травматизму (усього)

Фонд соціального
страхування від
нещасних випадків
на виробництві та
професійних
захворювань України

Кількість працюючих у шкідливих умовах праці
на підприємствах і в організаціях, які мають
право на пенсію на пільгових умовах (осіб)
у тому числі:
за списком № 1
за списком № 2
6. Сім'ї з ДІТЬМИ

Управління
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації
Багатодітні родини (3 і більше дітей)
в них дітей
у тому числі:
до 6 років
від 6 до 18 років
Сім'ї з дітьми-інвалідами у віці до 18 років
в них дітей-інвалідів у віці до 18 років (осіб)

Прийомні сім'ї
в них дітей
Дитячі будинки сімейного типу
в них дітей
Опікунські сім'ї
в них дітей
у т.ч. дітей-сиріт

Служба у справах
дітей районної
державної
адміністрації

Управління
соціального захисту
населення районної
державної
Родини матерів-одиначок
в них дітей

Родини, батьки яких знаходяться у розшуку
в них дітей

Кількість осіб, позбавлених батьківських прав
Кількість дітей, що потрапили до інтернатних
закладів

адміністрації
Олешківський ВП
Новокаховського ВП
ГУНП в Херсонській

Служба у справах
дітей районної
державної
адміністрації

Управління
соціального захисту
населення районної
Родини, що втратили годувальника
в них дітей

Сім'ї, які перебувають у складних життєвих
обставинах

державної
адміністрації

Районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

в них дітей
Служба у справах
дітей районної
Виявлено протягом безпритульних дітей

державної
адміністрації
7. Пранопорушеннн

Виявлено осіб, які вчинили злочини
з них за віком під час здійснення злочину:
до 14 років
14-18 років
18-35 років
35 років і старші
за соціальним статусом:

Цюрупинський відділ
Ново каховської
місцевої прокуратури

учнів
% від загальної кількості злочинів
студентів
% від загальної кількості злочинів
службовців
% від загальної кількості злочинів
найманих робітників
% від загальної кількості злочинів
осіб, що не мають постійного джерела доходу
% від загальної кількості злочинів
у тому числі безробітних
% від загальної кількості злочинів
пенсіонерів
% від загальної кількості злочинів

Загальна кількість установ, з них:
державної власності
комунальної власності
приватної власності
Дошкільних установ (усього)
відвідувало дітей

Відділ освіти, молоді,
спорту та сім'ї
районної державної
адміністрації

у тому числі дітей з особливими потребами
Загальноосвітніх навчальних закладів (усього)
кількість учнів
у тому числі дітей з особливими потребами
Зараховано учнів до 1 класу
Зараховано учнів до 10 класу
закінчили школу навчальному році в т.ч.
9 клас
11 клас
Позашкільних навчальних закладів
кількість дітей
Вищих навчальних закладів
кількість студентів
у тому числі студентів з особливими
потребами
Професійно-технічних навчальних закладів
кількість студентів
у тому числі студентів з особливими
потребами
9. Фізкультура та спорт

Особи, які займаються в секціях, клубах і
групах фізкультурно-оздоровчої спрямованості

ВІДДІЛ освіти, сім'ї,
молоді та спорту
районної державної
адміністрації

Кількість спортивних споруд
у тому числі:
стадіонів
спортивних залів
спортивних майданчиків
басейнів
у тому числі критих басейнів
Усього ДЮСШ і СДЮШОР
у них займаються (осіб)
10. Соціальний заьист населення

Кількість соціальних закладів
Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді

Районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

% забезпечення фахівцями Із соціальної
роботи
Управління
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації
Територіальних центрів обслуговування
% забезпечення соціальними робітниками
Відділення соціальної допомоги вдома
територіальних центрів соціального
обслуговування вдома (надання соціальних
послуг)
обслуговується (осіб)
ут.ч. інвалідів (осіб)
1 1 . 0 зганізація літнього відпочинку і зайнятості неповнолітніх

Оздоровчих таборів
Кількість дітей, що оздоровились
Профільних таборів
Кількість дітей
Кількість підліткових клубів
Оздоровчих таборів з денним перебуванням
(усього)
Оздоровчих площадок (усього)
Всіма формами оздоровлення та відпочинку
охоплено дітей
з них:

Відділ освіти, сім'ї,
молоді та спорту
районної державної
адміністрації

Працевлаштовано інвалідів за рахунок квот
(осіб)
Працевлаштовано інвалідів, усього

Працюючих Інвалідів (осіб)
% від загальної чисельності інвалідів
у тому числі:
працюючих Інвалідів 1 групи
працюючих інвалідів М групи
працюючих інвалідів III групи

Управління
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації

Управління
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації
Вперше визнано інвалідами (осіб)
у тому числі:
з 1 групою інвалідності
діти-інваліди у віці до 18 років
Показник первинного виходу на інвалідність
(на 10 тис. дорослого населення)
Показник первинного виходу на інвалідність
серед громадян працездатного віку (на 10
тисяч працездатного населення)

Інвалідів, що взяли участь в індивідуальних
програмах реабілітації (осіб)

інвалідів по загальному захворюванню (осіб)
% від загальної чисельності інвалідів

Управління
соціального захисту
населення

Управління
соціального захисту
населення

у тому числі:
1 групи
II групи
III групи

Відділення Фонду
соціального
страхування
профтравматизму та
профзахворювань
Інвалідів внаслідок трудового каліцтва і
професійного захворювання

% від загальної чисельності інвалідів
у тому числі:
1 групи
Н групи
III групи

Інвалідів дитинства (осіб)
% від загальної чисельності інвалідів

Управління
соціального захисту
населення

у тому числі:
1 групи
II групи
НІ групи
14. Ветерани (осіб)
Управління
соціального захисту
населення
Одержали житло (осіб), усього
інвалідів Великої Вітчизняної війни (1941-1945
років)
учасників бойових дій Великої Вітчизняної
війни
членів сімей загиблих (померлих) інвалідів
війни, учасників бойових дій Великої
Вітчизняної війни
учасників Великої Вітчизняної війни
ветеранів праці (осіб)
ветеранів військової служби (осіб)
з них із правом на пільги (жінок у віці старше
55 років, чоловіків старше 60 років)
15, Потерпілі внаслідок радіаційних ав.ірій і катастроф

Громадян, що постраждали внаслідок
катастрофи на ЧАЕС (осіб)

Управління
соціального захисту
населення

Ветеранів підрозділів особливого ризику (осіб)
•
„:::„„.
.
Колишніх офіцерів і прапорщиків (мічманів),
що перебувають на обліку в міністерствах і
відомствах, де передбачена військова служба,
після звільнення з військової служби (осіб)
3 них:
без права на пенсію
% від звільнених
з правом на пенсію
% від звільнених
Перебувають у пільговій черзі на одержання
житлової ПЛОЩІ (осіб)
Перебувають у черзі на квартирному обліку
(на загальних підставах)

.

•
Районний
військкомат

.

•

• 16. ЗвІЛЬНЄНІ 3 ПрОфЄСІЙНОЇ В»ЙСЬКОї»ОЇ СЛуЖбИ

•»

Одержали житло (осіб)

Потреба у санаторно-курортному лікуванні у
наступному році (осіб)
у тому числі:
інвалідів ВВВ
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1
17 Матеріально-побутовс* забоїпсчгння ветеранів та інпалідіп

Управління
соціального захисту
населення

учасників ВВВ
членів родин загиблих (померлих) інвалідів,
учасників ВВВ
потерпілих від аварії на ЧАЕС і прирівняних до
них
ветеранів бойових дій
Інвалідів 1, II, НІ груп

дітей-інвалідів

Забезпечено санаторно-курортним лікуванням
(осіб), у тому числі
інвалідів ВВВ
учасників ВВВ
членів родин загиблих (померлих) інвалідів,
учасників ВВВ
потерпілих від аварії на ЧАЕС

Управління
соціального захисту
населення

Управління
соціального захисту
населення

ветеранів бойових дій
інвалідів 1, II, ІІІ групи
дітей-інвалідів
військовослужбовців, що проходили службу
не в діючій армії
Перебувають на обліку по забезпеченню
інвалідними візками (осіб)

Районний
військкомат
Управління
соціального захисту
населення

Забезпечено інвалідними візками (осіб)
Забезпечено інвалідів спеціальним взуттям
(осіб)
Усього
18. Державні допомоги

Управління
соціального захисту
населення
Кількість одержувачів державних допомог,
усього
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Сума виплат (грн)
Кількість осіб, яким призначено допомогу при
народженні дитини, з них:
при народженні першої дитини
при народженні другої дитини
при народженні третьої і кожної наступної
дитини
Кількість осіб, яким призначено допомогу
сім'ям з дітьми
у зв'язку з вагітністю та пологами
при народженні дитини
по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку
на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
на дітей одиноким матерям
при усиновленні дитини
Кількість осіб, яким призначено державну
соціальну допомогу як малозабезпеченим
сім'ям
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошове забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом «гроші ходять за дитиною»
Кількість сімей, які отримали субсидію
для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг
для придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива
К .:І:Г ЖЖчл*
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39. ОхОрОНЗ ЗДОрОб'м
Управління
соціального захисту
населення

Кількість лікувальних закладів
лікарняних ліжок
на 10 тис. населення
Кількість лікарських амбулаторій
Кількість лікарів:
на 10 тис. населення
Кількість середнього медичного персоналу
Захворюваність
Кількість зареєстрованих захворювань
у тому числі на 100 тисяч населення
Контингент хворих (осіб):
на туберкульоз
на 100 тис. населення
на ВІ/1-інфекцію
на 100 тис. населення
на наркоманію
на 100 тис. населення

на алкоголізм
на 100 тис. населення
Охоплення населення флюорографічним
обстеженням (осіб)
на 1000 населення, яке підлягає
профілактичним оглядам

Число днів тимчасової непрацездатності
(усього)

Районне відділення
Фонду соціального
страхування з
тимчасової
непрацездатності

КП "Олешківська
центральна районна
лікарня"
Охорона здоров'я матері І дитини
Материнська смертність (на 100 тис.
народжених живими)
Смертність дітей першого року життя на 1000
народжених живими
Дитяча смертність у віці відО - 1 7 років
(на 10 тис. дитячого населення):
Загальна захворюваність дітей ( на 100 тис.
дитячого населення)
у віці 0 - 14 років
у віці 15 - 17 років
Загальна кількість абортів (осіб)
На 1000 жінок фертильного віку
3 них:
у дітей до 14 років
у дітей 15-17 років
20. Фінансування гуманітарно? та соціальної' сфери
Охорона здоров'я

Виділено коштів на охорону здоров'я (грн):
з бюджету
за планом
фактично профінансовано
Освіта І наука
Виділено коштів на (грн):
з бюджету
за планом
фактично профінансовано
Соціальний захист населення
використано коштів (грн), усього:
у тому числі з бюджету
передбачено планом
фактично профінансовано
Служба у справах дітей

використано коштів (грн), усього:
у тому числі з бюджету
передбачено планом
фактично профінансовано
Управління культури , молоді та спорту
використано коштів (грн), усього:
у тому числі з бюджету
передбачено планом
фактично профінансовано
Фізкультура і спорт
використано коштів (грн), усього:
у тому числі з бюджету
передбачено планом
фактично профінансовано
Оздоровлення дітей
використано коштів (грн), усього:
у тому числі з бюджету
передбачено планом
фактично профінансовано
районний центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
використано коштів (грн), усього:
у тому числі з бюджету
передбачено планом
фактично профінансовано

Керівник апарату районної державної адміністрації

Л.Є.Попова

