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Про впровадження соціальних заходів,
спрямованих на підтримку малозахищених верств населення
Відповідно до статей 6, 23 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», законів України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про
основи соціальної захищеності інвалідів», «Про статус ветеранів війни гарантії
їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на виконання постанов
Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу та рідкого пічного
побутового палива» (зі змінами), від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження
Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, від
22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх
невідоме, від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», від
31.01.2007 № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", від 22.06.2006 №
187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, виконавчими органами міських рад», від 31.03.2015 № 200
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
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бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції
санаторно-курортним лікуванням», районної програми «Соціального захисту
малозабезпеченим верствам населення на 2015-2017 роки», з метою реалізації
державної політики у сфері соціального захисту:
1. Управлінню соціальної та молодіжної політики районної державної
адміністрації (Гаврилишина Л.І.):
1.1 посилити контроль за призначенням житлових субсидій, в тому числі
за автоматично призначеними субсидіями на наступні періоди;
1.2 посилити контроль та організацію проведення санаторно-курортного
лікування малозахищених верств населення, а саме: ліквідаторів
Чорнобильської АЕС, ветеранів війни та АТО, осіб з інвалідністю;
1.3 вжити заходів щодо використання у повному обсязі коштів
Державного бюджету на соціальну та професійну адаптацію учасників
антитерористичної операції;
1.4 розробити та подати на затвердження чергової сесії проекти районних
програм, спрямованих на підтримку малозахищених верств населення;
1.5 провести інвентаризацію засобів реабілітації з метою чіткого
встановлення потреби їх на наступний рік;
1.6 завершити процес монетизації (виплати субсидіантам заощаджених
коштів), виплативши зекономлені кошти у повному обсязі;
1.7 здійснити моніторинг стану надання соціальних послуг в об’єднаних
територіальних громадах з метою вчасного виявлення та недопущення
зменшення якості надання відповідних послуг;
1.8 вживати заходів щодо своєчасного проведення широкої
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про зміни у чинному
законодавстві стосовно соціального захисту населення.
2. Територіальному центру соціального обслуговування (Швець С.П.):
2.1 постійно вживати заходи щодо покращення матеріально-технічної
бази Маньківської АЗПСМ за рахунок благодійних коштів громадян,
підприємств, установ та організацій та забезпечити якісне надання соціальних
послуг;
2.2 забезпечити подальшу роботу Університету третього віку з метою
сприяння в набутті правової грамотності, збереження здоров’я та навичок
користування сучасною оргтехнікою та засобами комунікації;
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2.3 системно підвищувати кваліфікацію осіб, які надають соціальні
послуги.
3. Виконавчим комітетам міської та сільських рад:
3.1 у межах чинного законодавства надавати допомогу інвалідам,
ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції, сім'ям загиблих,
інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям та іншим мало захищеним верствам
населення у проведенні ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; та
інших послуг;
3.2 відведення учасникам АТО у першочерговому порядку земельних
ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;
3.3 поліпшувати житлові і матеріально-побутові умови інвалідів,
ветеранів війни та праці, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей
та надавати посильну допомогу;
3.4 вчасно виявляти громадян похилого віку, які потребують
обслуговування вдома та проводити роз’яснювальну роботу серед
малозахищених верств населення (одиноких непрацездатних осіб) щодо їх прав
на отримання таких послуг.
4. Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Кубко Т.В.)
забезпечити стовідсоткове збільшення охоплених соціальним супроводом
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Звернути особливу
увагу на здійснення соціальної роботи з сім’ями учасників антитерористичної
операції, демобілізованих військовослужбовців та сім’ями загиблих на Сході
держави.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Ольшевського В.Е.
Голова районної
державної адміністрації

І. Стефанцов

