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Про надання державної
допомоги сім’ям з дітьми
Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» одним з
основних напрямків державної політики є розширення соціально-правових
гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного
розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових
інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні. Такі
завдання реалізуються шляхом визначення основних правових, економічних,
організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони дитинства,
удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист дітей,
приведення його у відповідність з міжнародними правовими нормами у цій
сфері.
У зв’язку з цим державою надаєтсья спеціальна адресна допомога сім’ям
з дітьми.
Протягом останніх трьох років посилено соціальний захист найбільш
соціально вразливих і незахищених верств населення.
За цей час підвищено розміри соціальних допомог та виплат сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів та інше.
У 2013 році різними видами соціальної допомоги охоплено понад 1700
сімей Голованівського району або 17% від загальної кількості сімей. Сума
виплаченої їм допомоги станом на 01 травня 2013 року склала 8 млн. 500 тис.
грн. У цілому, протягом чотирьох місяців 2013 року було нараховано заявникам
2401 соціальну державну допомогу.
В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації
протягом січня-квітня 2013 року отримали допомогу у зв’язку з вагітністю та
пологами 52 жінки на загальну суму 65,7 тис. грн.
Станом на 01 травня 2013 року одноразову допомогу при народженні
отримують 637 громадян на суму 3 млн. 547 тис. грн. з початку року.
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777 заявників отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку на загальну суму 1 млн. 251 тис. грн. за чотири місяці
поточного року.
У Голованівському районі 45 сімей в яких виховуються діти, що
знаходяться під опікою. З початку року їм виплачено близько 515 тис. грн.
115 сімей, де виховуються діти-інваліди, отримують державну соціальну
допомогу. Цій категорії за січень-квітень 2013 року виплачено 87 тис. грн.
На
обліку
в
управлінні
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації знаходиться 109 малозабезпечених сімей. Середній
розмір допомоги їм становить 1500 грн., максимальний розмір – близько шести
тисяч гривень.
14 дітей в районі виховуються у 9 прийомних сім’ях. Щомісячні виплати
на кожну дитину – в межах 2,5 тис. грн.
Крім того, прийомним батькам виплачується грошове забезпечення в
розмірі 35 відсотків двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей
відповідного віку.
448 одиноких матерів отримують соціальну допомогу на дітей на
загальну суму 741 тис. грн. за чотири місяці цього року.
95 громадян отримують тимчасову державну допомогу на дітей, батьки
яких ухиляються від сплати аліментів, або перебування яких невідоме. Виплати
цій категорії становлять 169 тис. грн. з початку року.
Нарахування та виплата державної соціальної допомоги здійснюється
відповідно до чинного законодавства і з обов’язковим дотриманням термінів
виплати.
Заборгованість з виплати державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми
відсутня. Дані питання знаходиться на постійному контролі.
На виконання наказу Міністерства соціальної політики від 14 березня
2012 року № 137 робота управління соціального захисту населення
райдержадміністрації по прийому громадян, які звертаються за призначенням
усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат, пільг та інших питань,
що належать до компетенції управління організована за принципом «єдиного
вікна», метою якого є спрощення механізму звернення для громадян, які
потребують соціальної підтримки та скорочення термінів очікування
соціальних виплат.
У сільській місцевості прийом документів здійснюють уповноважені
сільських та Побузької селищної рад, що значно полегшує та спрощує
отримання громадянами всіх видів державної соціальної допомоги.
Всі питання, що цікавлять одержувачів державної соціальної допомоги, в
тому числі і потенційних отримувачів усіх видів соціальної допомоги, пільг та
компенсацій (інформація, запитання, консультації) вирішуються у приймальній
громадян управління соціального захисту населення райдержадміністрації
особисто або за телефоном 2-10-98 щоденно, з 8.00 до 18.15 години без обідньої
перерви, в суботу – з 8.00 до 12 години дня.
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З 01 червня 2012 року розпочав роботу «мобільний соціальний офіс»,
основними завданнями якого є:
забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики
соціального захисту населення;
суттєве покращення соціального обслуговування та надання соціальної
підтримки населенню шляхом обслуговування безпосередньо за місцем
проживання;
підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального
захисту, які передбачені діючим законодавством;
сприяння ефективному «зворотному зв’язку» органів соціального захисту
з населенням для оперативного реагування та задоволення актуальних потреб.
Відповідно до затвердженого графіку «мобільний соціальний офіс» двічі
на місяць здійснює робочі виїзди в населені пункти району. Протягом
2012 року «мобільний соціальний офіс» проводив прийом у 20 сільських радах,
у 2013 році – 12.
Під час роботи «мобільного соціального офісу» проводиться прийом
громадян, приймаються документи на призначення різних видів державної
соціальної допомоги, надаються консультації спеціалістами соціальних служб
району з актуальних питань.
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від
24 травня 2013 року № 11, з метою ефективної реалізації в районі Закону
України «Про надання державної допомоги сім’ям з дітьми» і наказу
Міністерства соціальної політики від 23 травня 2005 року №183 «Про
впровадження в місцевих органах праці та соціального захисту населення
єдиної технології громадян, які звертаються за призначенням усіх видів
соціальної допомоги» та для забезпечення поліпшення системи надання сім’ям
з дітьми соціальної підтримки:
1. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
забезпечити реалізацію в районі нових соціальних ініціатив Президента
України В.Януковича;
дотримуватися єдиної технології прийому громадян в рамках «єдиного
вікна» відповідно до проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги»;
забезпечити координацію роботи «мобільного соціального офісу»;
забезпечити ефективну та системну роботу по перевірці цільового
використання коштів державного бюджету шляхом обстеження матеріальнопобутових умов проживання сімей, що звертаються за призначенням усіх видів
соціальної допомоги;
активізувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань
надання різних видів державної соціальної допомоги, в тому числі допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомоги на дітей
одиноким матерям з урахуванням доходів сім’ї, та державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям;
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забезпечити призначення державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми
відповідно до чинного законодавства в найкоротші терміни та не допускати
порушення термінів її виплати.
2. Сільським, селищним головам:
забезпечити організацію роботи уповноважених сільських, селищних рад
з питань соціального захисту населення відповідно до чинного законодавства;
облаштувати інформаційні куточки щодо надання громадянам державної
соціальної допомоги всіх видів, новин в чинному законодавстві, що стосуються
соціального захисту;
надавати всебічну допомогу в організації роботи «мобільного соціального
офісу».
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Кирилюк Н.К.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Г.ДАНИЛЮК

