УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ШОСТЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 12 серпня 2015 року
м. Бурштин

№ 13/60-15

Про роботу відділу соціального захисту н
аселення Бурштинської міської ради за
І півріччя 2015 року
Розглянувши
довідку начальника відділу соціального захисту населення
Бурштинської міської ради Коцур С.Б. ст.26 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації комісії з питань гуманітарної
політики міська рада
вирішила:
1.Інформацію начальника відділу соціального захисту населення Бурштинської
міської ради
Коцур С.Б.
про роботу відділу соціального захисту населення
Бурштинської міської ради за І півріччя 2015 р.взяти до відома.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
М.Козар та голову комісії з питань гуманітарної політики В.Василика.

Міський голова

П.Курляк
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Інформація
про роботу відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради.
Сктор прийому та призначення допомог та субсидій
Протягом січня-липня 2015 року сектором прийому та призначення допомог та
субсидій відділу соціального захисту населення прийнято та призначено 1964 заяви для
призначення всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій, із них :
1.Державну допомогу сім’ям з дітьми, а саме:
допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами - 49
допомогу при народженні дитини - 97
допомогу при усиновленні дитини - 1
допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - 60
допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - 15
допомогу на дітей одиноким матерям - 25
2. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям - 152
3. Державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - 26
4. Державну соціальну допомогу особам, які
не мають права на пенсію, та інвалідам -11
5. Тимчасову державну допомогу дітям - 46
6. Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка
проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за
висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду, на догляд за ним) - 19
7. Компенсацію як фізичній особі, яка надає соціальні послуги - 3
8. Компенсаційну виплату особі, яка здійснює догляд за
інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років - 17
9. Субсидію для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг - 1476
10.Допомога собам, які переміщуються - 27
Протягом звітного періоду видано 227 довідок про отримання ( неотримання) допомог .
Отримано особових справ з інших районів - 8
Відправлено особові справи в інші райони - 9
Зроблено перерахунок допомоги малозабезпеченим сім'ям - 29 одержувачам.
Сектор бухгалтерського обліку, фінансової звітності та
соціальних виплат
Протягом звітного періоду з 01.01.2015 р. - по 01.08.2015 р. сектором
бухгалтерського обліку, фінансової звітності та соціальних виплат зареєстровано 11110
одержувачів державних соціальних допомог та профінансовано на суму 9207.786 тис.
грн.
Серед яких:
Кількість
одержувачів
( чол. )

Вид державної соціальної допомоги
Допомога у зв’язку з вагітністю і
пологами

55

Профінансовано з
початку року на звітну
дату ( тис. грн.)
75,372
2

Допомога при народженні дитини
Допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку
Допомога на дітей , над якими
встановлено опіку чи піклування
Допомога на дітей одиноким матерям
Допомога при усиновленні дитини
Тимчасова державна допомога дітям,
батьки яких ухиляються від сплати
аліментів
Державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім’ям
Державна соціальна допомога
інвалідам з дитинства та дітямінвалідам.
Допомога на догляд ( 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, на
догляд за ним)
Державна соціальна допомога особам,
які не мають права на пенсію, та
інвалідам
Компенсаційну виплату особі, яка
здійснює догляд за інвалідом І групи
або особою, яка досягла 80 років
Компенсацію як фізичній особі, яка
надає соціальні послуги
Субсидію для відшкодування витрат на
оплату праці житлово-комунальних
послуг
Допомога особам, які переміщуються
Всього

442

4348,733

60

57,657

10

146,596

88
1

301,732
13,76

32

143,325

125

1409,146

876

1077,142

10

116,799

16

130,757

38

4,326

6

5,063

648

1218,00

22сімї-49чол.

159,378
9207,786

Робота по формуванню реєстру продовжується.
Протягом звітного періоду видано 227 довідок про перебування на обліку та про доходи
зареєстрованих одержувачів соціальних допомог.
Сектор з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги, пільги,
компенсації
Протягом січня – липня 2015 року в Єдиному державному автоматизова-ному реєстрі
пільговиків зареєстровано 3339 особ, які мають право на пільги. Серед яких:
328

Ветеранів війни

1138

Ветеранів праці

2412

Пенсіонери за віком

1315

Дітей війни
3

319

Про основи соціальної захищеності інвалідів

1

Ветеран служби цивільного захисту

3

Ветеранів військової служби

7

ветеранів органі внутрішніх справ

21

Громадян, реабілітованих за ст.1

14

Пенсіонерів міліції

3

Інвалід військової служби

4

Сільський педагог на пенсії

0

Працівник культури на пенсії

1

Сільський працівник бібліотеки на пенсії

94

Багатодітна сім’я ЗУ “Охорона дитинства”

207

Діти з багатодітних сімей

203

Громдяни, які постраждали внаслідок ЧАЕС

49

Особа (ЧАЕС)-1 категорія

46

Особа(ЧАЕС)-2 категорія- ліквідатор

40

Особа(ЧАЕС)-2 категорія-потерпілий

24

Особа(ЧАЕС)-3категорія

10

Дружина (чол.)- громадянина (ЧАЕС) померлого

34

Дитина ЧАЕС-потерпіла

Робота по формуванню реєстру продовжується.
За рахунок місцевого бюджету надаються пільги для інвалідів по зору 1, 2 груп 12
особам, учасникам АТО - 33 осіб, 1 особі почесний громадянин міста.
Згідно Законів України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
”, "Про соціальний захист дітей війни","Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”,
"Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про пожежну безпеку", Про
Службу безпеки України, "Про освіту",основи законодавства України про охорону
здоров'я, "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про культуру", "Про охорону
дитинства" на 01.06.2015 р. відшкодовано пільг на житлово – комунальні послуги :
№

Назва організації

п\п

К-сть
пільговиків

К-сть
членів
сімей
п-ків

Нарах.
сума
компен
сації, за
місяць
тис.грн

Профіан
ансов. з
початку
року
тис.грн.

1.

Галицьке управління по експлуатації 1468
газового господарства

2024

31,8

76,1

2.

ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ”

342

7,2

0,00

342

4

3.

КП “Житловик”

1039

1677

23,6

476,1

4.

Галицький РЕМ

1318

1906

14,7

10,6

Протягом місяця відділом призначення пільг проводиться звірка інформації, що
міститься в Реєстрі, з інформацією, яка надходить від підприємств та організацій, які
надають послуги, щодо громадян, які померли та відповідно до протоколів звірки
вносяться зміни по кожній організації. Заносяться дані, які надходять від організацій
надавачів послуг щодо різновидів послуг, зміни тарифів, площі житла на яку
нараховуються пільги, працездатність осіб, які мають право на пільги та інші дані.
Щомісячно заносяться нові справи осіб, які мають право на пільги з пенсійної бази,
проводиться звірка інвалідів, яким група інвалідності встановлена на визначений термін
для продовження цього терміну.
Проведено роботу щодо укладення договорів на 2015 рік, про відшкодування
коштів від пільгових перевезень пасажирів. Договори укладено з 2 перевізниками, а саме
ПАТ «Калуське АТП», Івано-Франківськ ТзОВ АТП-12629. У ІІ кварталі працівники
сектору приймали участь в обстеженні пасажиропотоку на автобусних маршрутах
Бурштин - Івано-Франківськ-1, Бурштин - Івано-Франківськ-2, Бурштин - Калуш-1,
Бурштин - Калуш - 2 з метою визначення коефіцієнта співвідношення кількості
пільгових пасажирів до пасажирів, що сплачують проїзд.
Щомісячно міською радою подаються списки громадян, які померли в минулому місяці,
для зняття з обліку в Єдиному державному автоматизо-ваному реєстрі осіб. Загальна
кількість померлих громадян в становить 78 осіб, в тому числі 59 пільговики. Всіх
померлих пільговиків знято з обліку в ЄДАРП та передано дані для опрацювання
організаціям-надавачам послуг.
Компенсації та пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
№

Нараховано Профінансовано з Заборгова-ність
з поч.року
поч.року

п/п

(тис.грн.)
1.

Компенсація
вартості
харчування 1, 2 категорія

продуктів 143,3

2.

Щорічна допомога на оздоровлення

3.

(тис.грн.)
96,8

46,5

4,7

22,8

Медичне обслуговування (одержання 0,6
ліків
за
рецептами
лікарів,
зубопротезування)

0,6

-

4.

Проїзд один раз на рік (туди і назад ) 0,4
залізничним, водним, повітряним або
міжміським автотранспортом

-

0,4

5.

Оплата додаткової відпустки

5,5

0,7

27,5

5,5

5

6.

Санаторно-куротне оздоровленння

5,0

4,3

0,7

ВСЬОГО

182,3

111,9

70,4

До Дня Перемоги 324 ветерани війни отримали щорічну одноразову грошову допомогу
в сумі 131903,00 грн.
Щомісячно готуються звіти та інформації та запити департаменту соціальної політики
облдержадміністрації, районній державній адміністрації, підприємствам та організаціям
надавачам пільг на житлово-комунальні послуги та іншим установам стосовно осіб, яким
надаються пільги. Надаються відповіді на заяви та скарги громадян, а також
спеціалістами сектору ведеться щоденний прийом громадян. За вимогою громадян
видаються відповідні довідки.
Видано посвідчення:
3 посвідчення „Члена сім’ї померлого”, які дають право на пільги ;
1-му інваліду війни, відповідно до поданої довідки МСЕК, видано вкладку до
посвідчення «Інваліда війни»;
2 посвідчення «Інваліда війни»;
9 посвідчень «Ветерана праці»;
1 посвідчення «учасника війни» (дублікат)
Взамін втрачених (або пошкоджених) посвідчень було видано 1 дублікат посвідчення
постраждалого від Чорнобильської катастрофи та 2 посвідчення дружини(чоловіка),
померлого громадянина, смерть якого пов’язана з ЧАЕС.
Станом на 1 липня 2015 року на обліку для забезпечення путівками на санаторнокурортне лікування перебуває 63 осіб, з них: 7 інваліди війни; 8 учасники бойових дій; 4
учасників війни; 2- ветерани праці, 1- вдова, 39 – інвалідів загального захворювання,1брачик УПА, 1- учасник АТО.
Для санаторно-курортного лікування та оздоровлення постраждалих внаслідок ЧАЕС
прийнято 37 заяв.
Для забезпечення інвалідів та ветеранів війни, згідно розподілу департаменту
соціальної політики обласної державної адміністрації в відділ надійшло 11 путівок на
санаторно-курортне лікування з них 2 путівки повернуті в департамент соціальної
політики за відсутності бажаючих їхати в санаторій «Слава» м.Миргород.
Видана 1 путівка відповідно до медичних рекомендацій братчику УПА ;
З мінсоцполітики оздоровилось 3 осіб, 3 осіб, які постраждала внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
В разі відмови громадян від отримання путівок складаються відповідні акти. Ведеться
робота, щодо
закупівлі путівок, укладання договорів з санаторно-курортними
закладами:ДП
«Санаторій Черче»,
ДП
« Санаторно-курортний комплекс
«Моршинкурорт», ПрАТ «Трускавець»,санаторій « Смерічка».
На обліку числиться 619 інвалідів. Забезпечення інвалідів засобами пересування,
реабілітації та протезно – ортопедичними виробами здійснюється згідно з вимогами
чинного законодавства, зокрема згідно «Порядку забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321.
Видано 16 направлень для забезпечення протезно-ортопедичних виробів , серед яких:
2 інваліди загального захворювання, 4 дітитей до 18 років, 2- інвалідів війни, 3 – особам
похилого віку, 1 інваліду по зору, 3 - дитина інвалід, інв..заг.зах- 1.
Підготовлені документи для вирішення питань автотранспорту:
1) прийнято заяви та документи 2 інвалідів, що перебувають на обліку для
забезпечення автотранспортом, які з підготовленими супровідними листами передані в
6

департамент соціальної політики для призначення грошової компенсації - на бензин,
ремонт і технічне обслуговування автомобілів;
2) двом інвалідам видані направлення для проходження транспортної комісії щодо
визначення доцільності забезпечення автотранспортом та надані консультації про умови
забезпечення автотранспортом ;
3) надані запити на 14 осіб в м.Калуш в АІПС «Автомобіль» центр ДАІ для
отримання інформації щодо наявності у інвалідів автомобілів;
4) ведеться робота щодо переоформлення автомобіля з померлого інваліда на
члена його сім’ї.
Проведено нарахування грошових компенсацій за І квартал на виплату грошових
компенсацій 14 інвалідам, з них 3 інвалідам - на транспортні витрати та 11 інвалідам –
компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів .
Сектор з питань праці, контролю за правильністю призначень пенсій, соціальних
допомог, субсидій та зв'язків з громадськістю
Працівниками сектору з питань праці, контролю за правильністю призначень пенсій,
соціальних допомог, субсидій та зв'язків з громадськістю постійно проводиться вивчення та
опрацювання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень
Президента України, наказів Департаменту соціальної політики області, наказів, розпоряджень
міського голови та начальника відділу.
Сектором з питань праці, контролю за правильністю призначень пенсій, соціальних
допомог, субсидій та зв'язків з громадськістю відділу соціального захисту населення на
постійному контролі тримається стан виплати заробітної плати на території міста.
У 2015 році відбулось 3 засідання тимчасової робочої комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат. Станом за січень - липень місяці 2015р. заборгованості з виплати
заробітної плати згідно статистичних даних немає.
Також за цей період відбулося 2 засідання міської робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення. З кожним роботодавцем , які виплатили заробітну
плату менше мінімального встановленого розміру проведено роз'яснювальну роботу. На
засіданнях комісії заслуховувалася інформація керівників підприємств про стан справ,
розглядалися питання підвищення рівня заробітної плати. Згідно з рішенням комісії
керівникам підприємств, на яких рівень середнього розміру заробітної плати встановлений в
розмірі менше мінімального розміру надаються рекомендації, щодо збільшення розміру
посадових окладів або тарифних ставок.
За результатами роботи комісій підготовлено інформацій - 3 для фінансового відділення
міської ради.
Спеціалістами сектору з питань контролю за правильністю призначень соціальних допомог,
субсидій за січень-липень 2015 року проведена слідуюча робота:
- проведено обстежень матеріально-побутового стану сімей з метою підтвердження їх права
на отримання державної соціальної допомоги та житлової субсидії -144;
- складено актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї на одноразову матеріальну
допомогу-91;
- здійснення перевірок факту проживання, складання актів обстеження, надання консультацій
особам, які тимчасово переселені із зони АТО -88;
Перевірено 52 отримувачів ДСД та 16 субсидії на ЖКП шляхом перевірки їх особових
справ на предмет правильності оформлення та нарахування соціальної виплати сектором
соціальних допомог;
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Прийнято людей та надано консультацій щодо набуття права отримання соціальних виплат,
оформлення необхідних документів та написання актів обстежень –338чол.
Зроблено 2 запити (59 чол.) щодо достовірності інформації про склад сім'ї та земельні ділянки
отримувачів допомог та субсидій;
Проведено 3 запити
у ЦНП
ДАІ з
обслуговування м.Калуш,Калуського,
Галицького,Долинського, Рогатинського та Рожнятівського районів на отримувачів різних
видів допомог та субсидій – справ 459(636осіб).
Та зроблено 2 запити у реєстраційну службу Галицького районного управління юстиції на
отримувачів субсидій – справ 342 справи (490 чол).
За січень-липень 2015року з контролю за правильністю призначення та виплати пенсій
проведена
така
робота:
перевірено
28
нових
пенсійних
справ
та
особових
рахунків,
які
призначені управлінням ПФ у Галицькому районі.
-перевірено 30 перерахованих і новопризначених пенсійних справ згідно форми-10 .
- перевірено101пенсійних справ, по яких було здійснено перерахунок раніше призначених
пенсій
згідно
змін
у
чинному
законодавстві
та
масових
перерахунків;
- перевірено 48 пенсійних справ та особових рахунків, по яких було здійснено виплату
одноразової допомоги на поховання та недоодержаної пенсії 18 справ в разі смерті пенсіонера
управлінням ПФ у Галицькому районі. Порушень не виявлено.
Спеціалісти сектору здійснюють повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та
доповнень до них. Проводились консультації щодо приведення у відповідність чинному
законодавству та підготовки до повідомної реєстрації колективних договорів підприємств,
організацій та установ міста – 2.
До департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації
за звітний період надано інформації та звіти -30.
Спеціалістами сектору проводився прийом документів на комісію з виплати одноразової
грошової допомоги з державного 6 чол. та місцевого бюджетів -77чол. та допомог на
поховання – 8 чол, а також своєчасне надання звітів та інформацій щомісячно щодо роботи
комісій .
Працівниками сектору ведеться діяльність комісії, оформлення протоколів та рішень
комісії по розгляду заяв громадян по призначенню житлових субсидій, пільг і допомог –
48заяв, забезпечення щомісячного надання звітів та інформацій щодо роботи комісії .
Своєчасне надання письмових відповідей до вищестоящих органів та на скарги громадян,
що стосується роботи сектору за звітний період-27.
Постійно оновлюється банк даних багатодітних сімей міста, з січня по липень 2015 року
надано статус багатодітної сім'ї – 8. Поновлено документи та видано довідку дитина з
багатодітної сім'ї – 21чол. Надано інформацій та звітів по багатодітних сім'ях – 7.
Протягом січня-липня 2015 року проводилося ознайомлення населення міста по
питаннях,що стосуються соціального захисту населення у газеті «Бурштинський вісник» - 14
публікацій та розміщення 13 інформацій на web-сайті Бурштинської міської ради. Надання
щоквартального звіту -2 та щотижневої інформації у ДСП по цьому питанню.
Сектор соціального обслуговування одиноких громадян
(надання соціальних послуг)
Сектором соціального обслуговування одиноких громадян (надання соціальних
послуг) проводилося обслуговування одиноких непрацездатних громадян похилого віку
міста. Щоденно, крім вихідних, соціальні робітники докладають своїх зусиль, щоб
належно обслужити одиноких пенсіонерів. Проводиться прибирання у помешканнях.
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Соціальні робітники стежать за чистотою на прибудинкових ділянках отримувачів
послуг, які проживають у приватному секторі, забезпечують продуктами харчування,
ліками, оформленням субсидій, проплатою комунальних послуг, дрібним пранням і т.п.
Стежать за станом їхнього здоров’я, викликають при потребі лікаря, заміряють
артеріальний тиск, відвідують хворих в лікарнях.
З метою забезпечення соціального обслуговування та формування банку даних
одиноких осіб проводиться інформування та опитування сімей, а також осіб похилого
віку, інвалідів з метою виявлення потреб у соціальних послугах за місцем проживання.
Станом на 01.08.2015 року на території м. Бурштина та с. Вигівка на обліку перебувають
73 самотніх та одиноко проживаючих осіб похилого віку, інвалідів, хворих, які
перебувають в складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг.
З них 20 осіб є отримувачами соціального обслуговування, яке здійснюють 2
соціальних робітника.
З метою підтримки та соціальної адаптації учасників АТО та їхніх сімей сектором
соціального обслуговування було зібрано та опрацьовано 36 поданих заяв для надання
одноразової матеріальної допомоги від учасників АТО. Загальна сума виплаченої
матеріальної допомоги становить 83 000 тисячі гривень, в тому числі 7 000 грн. було
виділено на поховання загиблого учасника АТО – Савчака В.Є.
Також сектором ведеться облік та реєстрація внутрішньо переміщених осіб з
тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО. Станом на
01.08.2015 року на території Бурштинської міської ради перебуває 22 сім’ї, що
становлять 37 осіб. Сім’ям внутрішньо переміщених осіб згідно чинного законодавства
виплачуються всі види державних соціальних допомог, включаючи також виплату
щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання та оплату житловокомунальних послуг.
Начальник відділу соціального захисту населення

С.Коцур
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