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№ 196-р

Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої
влади виконавчим комітетом
Свірнівської сільської ради у сфері
соціального захисту населення
Управлінням соціального захисту населення районної державної
адміністрації (далі – управління) проведено перевірку Свірнівської сільської
ради щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконавчим комітетом у сфері соціального захисту населення, визначених
статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Станом на 01 червня 2018 року на території сільської ради налічується
676 жителів, у тому числі 213 осіб, які отримують пенсію (193 за віком, 12 по
інвалідності, 8 за вислугу років, 1 в разі втрати годувальника).
Сільський голова – Кулик Ігор Васильович.
Відповідальною особою (уповноваженою) за оформлення документів для
призначення всіх видів державних допомог, субсидій та пільг у сільській раді є
Чалюк Олена Олександрівна.
Протягом 2018 року було проведено 2 засідання виконкому сільської ради
з питань соціального захисту населення, у результаті яких прийняті рішення
сільської ради : від 24 квітня 2018 року № 11 «Про підготовку та відзначення на
території Свірнівської сільської ради у 2018 році, Дня пам’яті та примирення,
72 річниці перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні», від 29 травня
2018 року № 13 «Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей
влітку у 2018 році»
На оздоровлення та відпочинок дітей у літній період 2018 року заплановані
кошти на липень-серпень 2018 року у розмірі 15000 грн.
На території Свірнівської сільської ради проживають 33 громадяни, які
мають право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»: 9 учасників війни, 19 учасників бойових
дій (у тому числі АТО – 7), 5 вдів.
У 2018 році учасники війни, інваліди війни, вдови, учасники бойових дій
(АТО) отримали одноразову допомогу на загальну суму 29800 грн. та
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відшкодовано готівку на придбання твердого палива та скрапленого газу на
суму 36665,51 грн.
На території сільської ради проживає 37 осіб, які мають пільги відповідно
до Закону України «Про соціальний захист дітей війни».
На території Свірнівської сільської ради проживає 10 багатодітних сімей,
в яких виховується 37 дітей. Дані сім’ї перебувають на обліку в управлінні,
відомості про них внесені до бази ЄДАРП і користуються пільгами відповідно
до Закону України «Про охорону дитинства».
На обліку в управлінні знаходяться 10 отримувачів допомоги при
народженні дитини, 5 сімей, які отримують державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям, 8 отримувачів допомоги одиноким матерям,
2 отримувачі державної допомоги осіб з інвалідністю (у тому числі на дітей з
інваліднісю), 1 отримувач допомоги по догляду за пристаріллою особою, 2 осіб
постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС. Усі отримують державні допомоги,
передбачені законодавством України.
У 2018 році за призначено житлову субсидіяю 48 особам.
На території Свірнівської сільської ради укладений колективний договір
Свірнівської сільської ради на 2017-2020 роки.
У приміщенні сільської ради розміщений стенд з роз’ясненням
законодавства по призначенню державних допомог, житлових субсидій та по
наданню пільг. У наявності є зразки заповнення заяви та декларації для
призначення державних допомог, субсидій та пільг. Також, є графік прийому
керівників обласної та районної державних адміністрацій.
На стенді в приміщенні сільської ради зазначені інформації про номери
телефонів «гарячої лінії» голів обласної та районної державних адміністрацій,
номер телефону Урядової «гарячої лінії», департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації та управління.
Таким чином, проводиться цілеспрямована робота, направлена на
виконання делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 27 липня 2018 року № 17:
1. Визнати роботу виконкому Свірнівської сільської ради у сфері
соціального захисту населення задовільною.
2. Свірнівському сільському голові Кулику І.В:
тримати на контролі оновлення інформаційного стенду з питань
соціального захисту населення, забезпечити наявність законодавчої бази з
питань соціального захисту населення;
забезпечити умови роботи уповноваженої особи сільської ради для
здійснення своїх посадових обов’язків;
контролювати надання достовірної інформації заявниками при прийомі
документів на призначення всіх видів державних допомог, субсидій та пільг;
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постійно поновлювати інформацію на стенді щодо соціального захисту
населення;
забезпечити виконання наказу Міністерства праці та соціальної політики
Украни від 19 червня 2006 року № 345 «Про затвердження інструкції щодо
порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів
соціальної допомоги»;
здійснювати попередній запис для здачі документів усіх видів державних
допомог, забирати повідомлення про призначення державних допомог,
субсидій, пільг.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
продовжити проводити перевірки селищних та сільських рад щодо виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими комітетами у
сфері соціального захисту населення, визначених статтею 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації
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