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ПРЕС-ВИПУСК  

 

До Дня працівника соціальної сфери  
 

Традиційно в першу неділю листопада держава і суспільство вітають 
працівників, які щодня турбуються про соціально незахищених громадян, 
пенсіонерів, ветеранів, осіб з інвалідністю, дітей та молодь, вирішують питання 
призначення допомог, державних компенсацій та інших соціальних виплат. Це 
професійне свято, яке по праву належить тим, хто виявляє милосердя, створює 
добро не тільки за службовими обов’язками, а й за велінням совісті та покликом 
душі. 

У 2021 році середньооблікова кількість штатних працівників у сфері 
надання соціальної допомоги становила 1,7 тис. осіб, середньомісячна 
номінальна заробітна плата штатного працівника склала 11369 грн, що на 7,1% 
менше від середньообласного рівня. 

Органами соціального захисту населення Закарпатської області у 2021 році 
було виявлено 2,9 тис. громадян, які перебували у складних життєвих 
обставинах у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою, безробіттям, 
іншими обставинами і потребують допомоги, з числа яких 7 осіб отримали 
грошову, а 2,5 тис. осіб – натуральну допомогу. Загальна сума таких допомог 
становила 2,3 млн.грн. Малозабезпечені громадяни одержували натуральну 
допомогу продовольчими та промисловими товарами, гарячими обідами, ліками, 
предметами медичного призначення та побутової гігієни, іншими видами 
допомоги. 

Протягом минулого року державну соціальну допомогу отримали 21,3 тис. 
малозабезпечених сімей на загальну суму 110,2 млн.грн, середній розмір якої 
становив 5182 грн.  

В області діяли 10 територіальних центрів соціального обслуговування 
громадян похилого віку, інвалідів, хворих та інших громадян, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, у складі яких 48 відділень. У 2021 році ними 
обслуговувалися 3,9 тис. громадян вищезгаданих категорій, з них 1,5 тис. 
проживають у сільській місцевості. 

Також в області у 2021 році діяв центр обліку бездомних громадян, у 
якому протягом минулого року отримували соціально-побутові послуги  
473 особи.  
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