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Впровадження 
європейських підходів 
до забезпечення 
громадян гідною 
роботою — 
ВИКОНУЄТЬСЯ.

До Верховної Ради України пере-
дано проект Закону України «Про 
зайнятість населення», який перед-
бачає низку стимулів до створення 
нових робочих місць, працевлашту-
вання соціально вразливих категорій 
громадян (молоді, осіб старше 50 
років). 

На Волині упродовж 2011-2012 
років працевлаштовані більше 40 
тисяч громадян, створено 36,5 ти-
сячі нових робочих місць. Середня 
заробітна плата за останній рік в об-
ласті зросла майже на 400 гривень і 
становить 2 526 гривень. 

Трудова пенсія 
залежно від 
трудового стажу 
й осучасненого 
заробітку — 
ВИКОНАНО.

З 2012 року осучаснено індивіду-
альний заробіток пенсіонерів до се-
редньомісячної заробітної плати за 
2007 рік і підвищено трудові пенсії 
для 272 тисяч волинських пенсіоне-
рів. Середній розмір пенсії переви-
щує 1 220 гривень, що на 206 гри-
вень більше, ніж станом на 1 вересня 
2011 року. До кінця цього року роз-

мір пенсій у бік збільшення перегля-
датиметься ще двічі. 

Підвищення рівня 
соціального захисту 
найбільш вразливих 
верств населення — 
ВИКОНАНО.

Цього року підвищено пенсійні 
виплати для членів сімей інвалідів 
війни з 28% до 42% прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність. В області також 
перераховано пенсії 2 141 інваліду 
війни, 75 тисячам дітей війни та 
шести тисячам членів сімей помер-
лих і загиблих осіб. 

Кожному інваліду 
війни підвищити 
розмір одноразової 
допомоги до 5 травня 
— ВИКОНАНО.

Проведено підвищення разової 
грошової допомоги ветеранам війни 
до 5 травня. Всі виплати здійснено 
стовідсотково. 

На Волині близько трьох тисяч 
інвалідів війни отримали збільшену 
допомогу. Порівняно з минулим 
роком для інвалідів І групи (776 
осіб) ця сума збільшена з 1200 до 
2220 гривень, для інвалідів ІІ групи 
(1422) — з 1020 до 1920 гривень, ІІІ 
групи (751) — з 920 до 1720 гривень.

Військовослужбовцям, 
особам 
начальницького та 
рядового складу, які 
залишили службу, та 
членам їхніх сімей за 
втрату годувальника 
підвищити 

розміри пенсій — 
ВИКОНУЄТЬСЯ.

Прийнято постанову Кабінету 
Міністрів України, згідно з якою з 1 
липня поточного року зазначеним 
категоріям осіб збільшено основний 
розмір пенсій на 11%, з 1 вересня 
2012 року — до 23%, а з 1 січня 2013 
року їх буде підвищено до 35%. 

Вперше в Україні 
вдвічі збільшено 
державну допомогу 
малозабезпеченим 
сім’ям. 

На Волині майже 4 800 осіб із 
малозабезпечених сімей щомісяця 
отримують 2 438 гривень державної 
допомоги (у 2011 році вона станови-
ла 1 235 гривень).

Гарантовано 
збільшення виплат 
сім’ям із дітьми 
та багатодітним 
родинам. 

Державну допомогу сім’ям із ді-
тьми в області отримує 74,5 тисячі 
родин. На ці потреби цього року з 
державного бюджету надійшло май-
же 550 мільйонів гривень, що на 70 
мільйонів більше, ніж за аналогіч-
ний період минулого року. Середній 
розмір допомоги у багатодітних 
сім’ях за останній рік зріс удвічі. 

Допомога при народженні дитини 

зростає у кратному відношенні до 
прожиткового мінімуму для дітей 
віком до шести років (у 2012 році 
— з січня, квітня, липня, жовтня та 
грудня). Упродовж 2011-2012 років 
розмір допомоги для сімей, у яких 
народилася дитина, в порівнянні з 
2009-2010 роками збільшився біль-
ше як удвічі.

Станом на вересень розмір допо-
моги становить: 

- при народженні першої дитини 
— 27 510 гривень (30 прожиткових 
мінімумів); 

- при народженні другої дитини 
— 55 020 гривень (60 прожиткових 
мінімумів); 

- при народженні третьої та на-
ступної дитини — 110 040 гривень 
(120 прожиткових мінімумів); 

На сьогодні в області така до-
помога виплачується більш як 29 
тисячам діток. 

Одноразову винагороду (10 про-
житкових мінімумів для працюю-
чих громадян) у 2012 році отримало 
2100 матерів-героїнь на загальну 
суму понад 22 мільйони гривень. 
Для порівняння: у 2008-му на Воли-
ні одноразову винагороду одержало 
152 жінки, яким звання присвоєно у 
2004-2007 роках. У 2009 році — 156 
матерів-героїнь (за 2008 рік). У 2010 
році належні кошти виплачено 3 398 
жінкам.

Сімейний затишок 
— дітям-сиротам і 
дітям, які залишилися 
без батьківського 
піклування — 
ВИКОНУЄТЬСЯ.

Упродовж 2011-2012 років на 
Волині 558 дітей охоплено сімейним 
вихованням:

- усиновлено — 66 дітей; 
- влаштовано в прийомні сім’ї та 

дитячі будинки сімейного типу — 
73 дитини; 

- передано під опіку — 419 дітей.
Загалом в області у сімейних фор-

мах виховання — 83% усіх сиріт.

Вперше в Україні за 
роки незалежності 
кожному інваліду 
нададуть 
необхідний протез 
і крісло колісне — 
ВИКОНУЄТЬСЯ.

Прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 
2012 рік», у якому враховані необ-
хідні видатки для цієї мети.

Відповідно до нового порядку, 
який затверджений із 2012 року, 
інвалід самостійно обиратиме ви-
робника протеза та крісла колісного 
для забезпечення індивідуальних 
потреб із урахуванням медичних 
показань.

На Волині майже три тисячі ін-
валідів отримають протез і крісло 
колісне, що забезпечить їм більш 
повноцінне життя. На сьогодні вже 
забезпечені понад 1230 інвалідів.

Попередження 
негативних 
ситуацій у родині, 
особливо у сім’ях із 
дітьми, та надання 
своєчасної допомоги 
— основне завдання 
органів влади — 
ВИКОНУЄТЬСЯ.

З липня 2012 року задля набли-
ження соціальної допомоги до лю-
дей на Волині при кожній сільській, 
селищній і міській раді працюють 
413 соціальних уповноважених, до 
функцій яких належить:

- здійснювати своєчасне виявлен-
ня можливих проблем у сім’ях, осо-
бливо у сім’ях із дітьми, інвалідами;

- здійснювати соціальний супровід 
сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах;

- надання допомоги та сприяння у 
працевлаштуванні, здобутті освіти, 
професії, лікуванні, соціальній 
реабілітації;

- сприяти у своєчасному одержан-
ні державних соціальних допомог 
та залученню до надання допомоги 
сім’ям благодійних фондів гро-
мадських організацій, державних 
органів.

№ 20 ПАРТІЯ РЕГІОНІВ – 
ОБЕРИ ГІДНЕ МАЙБУТНЄ!

Як провідна політична сила країни Партія 
регіонів іде на вибори з чіткою передвиборчою 
програмою «Від стабільності до добробуту». 
Ця програма є продовженням проголошеного 
плану дій Президента України, його програми 
«Україна для людей», із якою Віктор Федоро-
вич Янукович переміг на президентських вибо-
рах. Є лише одна стратегічна програма роз-

витку України, і найголовніше — ця програма 
є реальною. І це відрізняє сьогоднішню владу 
від попередньої. 

Все оцінюється в порівнянні. Кожен із нас 
може оцінити все те, що зроблено за цей час. 
Дороги, школи, дитячі садочки, лікарні, те-
атри, музеї, десятки об’єктів на Волині. І це 
лише початок масштабної розбудови краю. 

Ще більше потрібно зробити.
Люди хочуть стабільності та гідних умов 

для життя і праці. Це є і буде пріоритетом 
Партії регіонів. 

Партія регіонів як провідна політична сила 
взяла політичну відповідальність за стан 
справ у країні. І Партія регіонів буде тримати 
звіт перед громадянами. 

Стан реалізації ініціатив Президента України Віктора 
Януковича, спрямованих на поліпшення соціального 
захисту населення


