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малозабезпечених категорій громадян

Розглянувши інформацію управління соціального захисту населення
Свалявської райдержадміністрації про стан соціального захисту малозабезпечених
категорій громадян, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1.Інформацію про стан соціального захисту малозабезпечених категорій
громадян взяти до відома (додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та
соціального захисту населення.

Голова ради

М.Ливч

Додаток
до рішення районної ради
від 20.12.2016 р. № ___

Інформація
про стан соціального захисту малозабезпечених
категорій громадян за 9 місяців 2016 року
Протягом 9 місяців 2016 року спеціалістами відділу прийому та реєстрації заяв і
документів для призначення усіх видів державних соціальних допомог було прийнято
та зареєстровано 7985 заяв для призначення усіх видів соціальних допомог,
компенсацій, субсидій, в тому числі:
- відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу сім’ям з
дітьми» було зареєстровано 2259 заяв.
- 2102 заяв на призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям;
- 83 заяву на призначення державної соціальної допомоги інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам;
- 65 заяв на призначення державної соціальної допомоги особам, які
не мають право на пенсію та інвалідам;
- 186 заяв на призначення тимчасової допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів;
- 60 заяви на призначення компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги;
- 87 заяв на призначення щомісячної грошової допомоги по догляду за
інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
- 104 заяву на призначення компенсаційної допомоги по догляду за
перестаріли громадянином чи інвалідом І групи;
- 3037 заяв на призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг та субсидії для придбання скрапленого газу твердого та
рідкого пічного побутового палива .
Спеціалістами відділу протягом звітного періоду, також було прийнято та
зареєстровано 2 заяви для призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно
почесне звання України „Мати – героїня ”.
Станом на 01.10.2016 року було прийнято 2102 заяв на комісію з розгляду питань
призначення державних соціальних допомог малозабезпеченим сімей. На комісію з
розгляду питань призначення житлових субсидій було прийнято 495 справ.
Спеціалістом відділу (координатор - інформатор) було надано 336 консультації по
гарячій лінії.
Начальником відділу зареєстровано 135 особистих звернень громадян. Також,
протягом звітного періоду було надано 54 відповідей на звернення (гарячої лінії)
обласної державної адміністрації. Надано 9 письмових відповідей на скарги громадян.
Державним соціальним інспекторам з метою здійснення обстеження матеріальнопобутових умов сім'ї було передано 1085 особових справ.
Протягом звітного періоду було зареєстровано 31 особу, (18 сімей) які переміщені з
тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, які звернулися за
призначенням допомоги відповідно до Постанови КМУ від 01.10.2014 року №505 «Про
надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

Протягом звітного періоду відділом опрацювання документів прийнято рішення про
призначення (відмову у призначенні) 9430 особових справ, з них:
згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» прийнято
рішення про призначення таких допомог як:
- допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами – 280;
- допомоги при народженні дитини – 602;
- допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 3;
- допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 59;
- допомоги на дітей одиноким матерям –1315.
Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям» розглянуто право на призначення 2102 сім’ям.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам» призначено допомогу 90 особам.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не
мають право на пенсію та інвалідам» призначено допомогу 77 особам.
Тимчасову допомогу дітям,батьки яких ухиляються від сплати аліментів
призначено 186 заявнику.
Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги призначено 153
особам.
Компенсаційну виплату особам, які доглядають за престарілим громадянином
призначено (відмінено) 93 заявникам.
87 особам призначено щомісячну грошову допомогу по догляду за інвалідом І чи
ІІ групи внаслідок психічного розладу.
Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
призначено 3037 сім’ям.
Субсидію для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива призначено 1346 сім’ям.
Відповідно до Постанови КМУ від 01.10.2014 №509, видано довідки про взяття
на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції.
Згідно Постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 щомісячну адресну допомогу
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення АТО, призначено 69 сім’ям.
На підставі поданих даних головним державним соціальним інспектором,
начальником відділу опрацювання документів були проведені розрахунки надміру
виплачених коштів, стосовно субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка
виникла внаслідок надання недостовірної інформації заявниками.
Щоденно здійснювався контроль працездатності всіх елементів комплексу у
відділах і координувалося сервісне обслуговування технічних засобів. Регулярно та
відповідально здійснювалося встановлення нових версій і проводилася резервна
архівація баз даних програмного забезпечення АСОПД СОЦ, ПК «Житлова субсидія»,
«Компенсація» та ПТК ЄДАРП.
В кінці кожного місяця складалися реєстри та суми нарахованих субсидій за місяць
на паперових і технічних носіях. Велася їх реєстрація і передача організаціямнадавачам послуг. Щомісяця проводилося формування і друк основних виплатних
документів по всіх видах державних соціальних допомог та здійснювалася
синхронізація бази даних одержувачів допомог з базою даних районного управління
Пенсійного фонду.
Протягом І півріччя здійснювалась масова реєстрація заяв для призначення
субсидій на наступний термін. Проводилось формування, передача та завантаження

запитів для отримання інформації про доходи в ДФС ПФ та ЦЗ, формування та
передача запитів в організації-надавачі послуг та сільські ради для отримання
інформації про послуги та надання довідок про склад сім’ї для призначення житлових
субсидій громадянам, які звернулися вперше за спрощеним порядком.
В березні було проведено масовий перерахунок в зв’язку з підвищенням ціни на
електропостачання.
В травні було проведено масовий перерахунок в зв’язку з закінченням
опалювального періоду та змінами тарифу на газопостачання.
Щомісяця до 10 числа забезпечувалася передача в інформаційно-обчислювальний
центр департаменту управління на магнітних носіях актуальний стан баз програмного
забезпечення АСОПД\КОМТЕХ, ПТК ЕДАРП та ПК «Житлова субсидія»,
«Компенсація».
Станом на 01.10.2016року за рахунок субвенції з державного бюджету
нараховано та виплачено державних соціальних допомог на загальну суму 81070,1
тис.грн., в тому числі:
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачена 306 заявницям на
загальну суму 397,8 тис.грн.
допомога при народженні дитини виплачена 2480 заявникам на загальну суму
31649,2 тис.грн.
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачена
290 заявникам на загальну суму 329,2 тис.грн.
допомога на дітей одиноким матерям виплачена 915 одиноким матерям на
загальну суму 7539,8 тис.грн.
допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування виплачено 74
опікунам на загальну суму 2436,4 тис.грн.
допомога при усиновлені дитини виплачена 5 сім’ям на загальну суму 60,4
тис.грн.
Згідно Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям” виплачено 1107 малозабезпеченим сім’ям. Сума виплачених допомог становить
27095,5 тис.грн.
Тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
виплачено 67 заявникам на загальну суму 414,1 тис.грн.
Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям інвалідам” 626 інвалідам виплачено державну соціальну допомогу
на суму 7652,9 тис.грн.
Державна соціальна допомога та грошове забезпечення батькам-вихователям на 5
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані у дитячий
будинок сімейного типу виплачено 3 сім’ям на загальну суму 137,6 тис.грн.
Щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з
інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської
комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, виплачено 98
особам на суму 1286,2 тис.грн.
Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг отримали 47 сім’ї
на загальну суму 458,7 тис.грн.
Готівку на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива та оплату житлово- комунальних послуг отримали 1030 сімей на загальну суму
1612,6 тис.грн.
Відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” за рахунок коштів
місцевого бюджету 225 осіб надають соціальні послуги інвалідам та особам, які не

здатні до самообслуговування. Сума виплачених соціальних послуг становить 278,0
тис.грн.
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам,
за рахунок коштів Пенсійного фонду, виплачена 191 особі на загальну суму 1727,6
тис.грн.
Компенсаційні виплати по догляду за перестарілим громадянином та інвалідом І
групи виплачено 732 особам на загальну суму 136,7 тис.грн.
Державними соціальними інспекторами станом на 01.10.2016 року здійснено 398
перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан одержувачів усіх видів
державної соціальної допомоги, житлових субсидій, та членів їх сімей.
Складено 737 актів обстеження матеріально-побутових умов сімей з метою
підтвердження їх права на призначення усіх видів державних допомог.
Спільно з Свалявським РЦСССДМ та службою у справах дітей проведено 40
перевірок
цільового використання не застрахованими особами виплаченої їм
одноразової допомоги при народженні дитини 6 заявникам було призупинено виплату
коштів зазначеної допомоги, у зв’язку з нецільовим використанням та незабезпеченням
належних умов для повноцінного виховання та утримання дитини, а також проводились
перевірки щодо визначення фактичного місця проживання внутрішньо переміщених
осіб.
Станом на 01.10.2016р. на обліку у відділі у справах інвалідів, ветеранів війни та
праці, громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС, та персоніфікованого обліку осіб, які
мають право на пільги перебуває 14078 громадян пільгової категорії. Утому числі 181
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 3050 інвалідів, в тому
числі 262-інвалідів I-групи, 839-інвалідів II-групи, 1706- інвалідів III-групи, 243 дітейінвалідів, 680 ветерани війни, а саме:
- 86 інваліди війни, з них 2 інваліди війни АТО;
- 307 учасники бойових дій, з них 133 учасники бойових дій АТО;
- 149 учасників війни;
- 136 осіб, які мають статус члена сім’ї померлого (загиблого)
військовослужбовця, з них 2 особи, які є членами загиблого учасника АТО.
Інформацію про кожного з них включено до Єдиного державного
автоматизованого реєстру. З метою правильності надання пільг постійно проводиться
відповідна робота та вживаються ряд заходів щодо підтримки Реєстру в актуальному
стані.
Станом на 01.10.2016 року прийнято рішення щодо надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою 76-учасникам АТО.
Рішенням сесії районної ради від 02.04.15р. №377 по Програмі ”Турбота” виділена
разова грошова матеріальна допомога 145 особам та сім’ям загиблих, учасників
антитерористичної операції на загальну суму 429,0 тис.грн.
Згідно звернень, до централізованого банку даних з проблем інвалідності,
вводяться справи осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, протезноортопедичних виробів, забезпечення технічними та іншими засобами для реабілітації
інвалідів.
На постійному контролі виконкомів місцевих рад та дорожніх служб знаходиться
питання щодо облаштування доріг та прилеглих до них територій похилими з’їздами,
знаками, які сприяють самостійному безперешкодному пересуванню інвалідів на візках
та інвалідів з вадами зору до необхідних їм об’єктів.
При прийнятті в експлуатацію нових об’єктів особлива увага звертається на
додержання вимог державних будівельних норм для вільного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями.

На сьогоднішній день облаштовано 231 із 291 об’єктів громадської
інфраструктури пандусами, що складає 83,7% від загальної кількості. Через великий кут
підйому, 15 об’єктів району неможливо облаштувати пандусами, але, разом з тим,
зазначаємо, що при вході до цих об’єктів встановлено дзвінок виклику посадової особи,
яка за необхідності надасть відповідну допомогу чи консультацію.
Станом на 01.10.2016 року інваліди різних нозологій були забезпечені:
- 8 інвалідними візками;
- 1 трьохколісним велосипедом;
- 2 шведськими стінками;
- 7 милицями-палицями.
Виплачено компенсацію за бензин, ремонт та транспортне обслуговування 51- му
інваліду на загальну суму 7,83 тис.грн.
Надано одноразову грошову допомогу з Департаменту соціального захисту
населення 17 особам на загальну суму 9,13 тис. грн.
Оздоровлено в санаторно-курортних закладах 39 осіб пільгової категорії на
загальну суму 114,1 тис.грн.
Виплачено одноразову грошову допомогу до Дня перемоги над нацизмом з
Державного бюджету 680 ветеранам війни на загальну суму 620,0 тис.грн.
Направлено на реабілітацію 26-х інвалідів у Виноградівський реабілітаційний
центр геріатричного типу.
Зубопротезовано на пільгових умовах 135 осіб на загальну суму 59.36 тис.грн., в
тому числі 7 інвалідів війни.
В районі працює відділення обласного центру ранньої соціальної реабілітації
дітей з психофізичними вадами. Основна мета діяльності – надання дітям змоги
подолати труднощі та психологічно підтримати батьків. Так, станом на 01.10. 2016 року
пройшло реабілітацію 12- дітей інвалідів.
Із загальної кількості інвалідів району – 545 чоловік працює. Проводиться
постійна робота з виявлення працездатних, але безробітніх інвалідів з метою
подальшого їх працевлаштування через районний центр зайнятості. Основною
проблемою працевлаштування є те, що пропозиції посад не співпадають з попитом та
рекомендаціями МСЕК інвалідів.
Починаючи з 1 липня 2015 року надання пільг окремим категоріям громадян
проводиться з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Порядок
надання пільг цим категоріям громадян регулюється постановою КМУ від
04.06.2015року № 409. Керуючись цим нормативним документом проведено масштабну
роботу щодо надання пільг вищезазначеним категоріям осіб. Надано консультації та
роз’яснення всім пільговикам району, в тому числі, зазначені зміни освітлені в
районних засобах масової інформації. Крім того, проведено велику роз’яснювальну
роботу спільно з працівниками територіального центру щодо нарахування та виплати
готівки на придбання твердого та скрапленого газу пільговій категорії. Зазначені кошти
виплачені в повному обсязі.
Станом на 01.10.2016 року всього нараховано пільг пільговій категорії
громадян на суму 5791.9 тис.грн., в т.ч.:
- на житлово-комунальні послуги – 5566,1 тис. грн.
- готівка на тверде паливо та скраплений газ – 225.8 тис.грн.
- на оздоровлення – тис. грн.
- на капітальний ремонт –0,0 тис.грн.
- проїзд один раз на рік (ЧАЕС) – 0,0 тис. грн.
- на пільгове перевезення – 0,0 тис. грн.

Станом на 01.10.2016 року профінансовано пільг за надані послуги пільговій
категорії громадян на суму 2370,1 тис.грн., в т.ч.:
- на житлово-комунальні послуги – 2202,8 тис. грн.
- готівка на тверде паливо та скраплений газ – 167,3 тис.грн.
- на послуги зв’язку – 0,0 тис. грн.
- на оздоровлення – 0,0 тис. грн.
- на капітальний ремонт –0,0 тис.грн.
- проїзд один раз на рік (ЧАЕС) – 0,0 тис. грн.
- на пільгове перевезення – 0,0 тис. грн.
Станом на 01.10.2016 заборгованість по пільгах за надані послуги пільговій
категорії
громадян (враховуючи заборгованість станом на 01.01.2016 року
200,0тис.грн.) складає 3598,3 тис.грн., в т.ч.:
- на житлово-комунальні послуги – 3363,3тис. грн.
- готівка на тверде паливо та скраплений газ – 58,5 тис.грн.
- на послуги зв’язку – 0,7 тис. грн.
- проїзд один раз на рік (ЧАЕС) – 0,0 тис. грн.
- на оздоровлення – 0,0 тис. грн.
- на капітальний ремонт –0,0 ис.грн.
- на пільгове перевезення – 175,8 тис. грн.
На забезпечення виплат компенсацій чорнобильцям станом на 01.10.2016 року було
використано – 235,7 тис.грн. в тому числі:
- виплата підвищених степендій та надання додаткових відпусток 9,3 тис. грн.
- щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів
харчування місцевого виробництва та компенсацій за пільгове забезпечення
продуктами харчування – 187,4 тис.грн.
- компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю та допомоги на оздоровлення в сумі 10,5тис.грн.
- оздорвлення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС на придбання путівок в
сумі – 28,5 тис.грн.
- на зубопротезування в сумі – 9,8 тис.грн.
- відшкодовано кошти за надання безкоштовних медикаментів на суму – 20,0
тис.грн.
Протягом звітного періоду з районного бюджету було виділено кошти на
фінансову підтримку районній громадській добровільній незалежній організації "Союз
Чорнобиль України" в сумі – 10,0 тис.грн.
На обліку у відділі питань сім’ї, дітей та праці перебуває 525 багатодітних сімей
та 1727 дітей з багатодітної сім’ї. Протягом 9 місяців видано 79 посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї та 76 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї. Передано списки до
єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги на 76 батьків багатодітних
сімей.
Станом на 01.10.2016 року подано на розгляд 213 пакетів документів щодо
присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Із загальної кількості пакетів документів,
які були подані на розгляд, нагороджено 184 матерів-героїнь та виплачено одноразову
винагороду 184 багатодітним матерям. Протягом кварталу подано подання на 2 жінок
щодо присвоєння їм почесного звання «Мати-героїня».
Протягом звітного періоду від служби дільничих інспекторів міліції надійшло
209 повідомлень про громадян, які звернулися до правоохоронних органів з приводу
насильства в сім’ї, в тому числі 175 жінок , 32 чоловіків та 2 дітей. Отримано 209
спеціальних карток обліку скоєння насильства в сім’ї.
Відповідно до наданих повідомлень та карток обліку працівниками відділу
спільно з дільничими інспекторами службою у справах неповнолітніх, центру

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді здійснено обстеження сімей, в яких було
вчинено насильство та складено 58 акт з’ясування обставин вчинення насильства в сім’ї
або реальної загрози його вчинення. З потерпілими проведено інформаційнороз’яснювальну роботу.
Відповідно до програми «Турбота»
щодо посилення соціального захисту
малозабезпечених категорій громадян на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням сесії
районної ради від 24.12.2015 року №39 станом на 01.12.2016 року виділено 772,0 тис.
грн. тому числі виділено та виплачено 740, 0 тис.грн., в тому числі:
- на отримання разової грошової матеріальної допомоги сім’ям загиблих
учасників антитерористичної операції виділено 10,0 тис. грн.;
- на отримання разової грошової матеріальної допомоги особам,
які беруть участь у антитерористичній операції виділено та виплачено
45,0 тис. грн.;
- на отримання грошової допомоги громадянам, які постраждали
внаслідок техногенного і природного характеру виділено 46,0 тис. грн. та
виплачено – 38,0 тис. грн.;
- на отримання одноразової грошової допомоги важко - і хронічно хворим
громадянам виділено та виплачено 21,0 тис. грн.
- виділено та виплачено одноразову грошову допомогу громадянину
Пічкар М.В. для лікування дитини Пічкаря М.М. в сумі 10,0 тис. грн.;
- виділено 30,0 тис. грн.. та виплачено допомогу на поховання померлих
непрацюючих громадян в сумі 22,0 тис. грн.;
- виділено та виплачено фінансову підтримку громадським організаціям в
розмірі 10,0 тис.грн.
Відповідно до програми матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2016-2020 роки
затвердженої рішенням сесії станом на 01.12.2016р виділено та використано 50,0 тис.
грн. в тому числі :
- на виготовлення архівних стелажів 26,0 тис. грн.;
- на придбання витратних матеріалів -21,0 тис. грн.;
- на придбання матричного принтера – 3,0 тис.грн.

Заступник голови ради
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