Аналітична довідка за вересень 2016 року

Аналізуючи роботу управління соціального захисту населення Бородянської РДА за
вересень 2016 року, слід відмітити що спеціалісти управління працювали в посиленому
режимі. Так за минулий місяць проведено фінансових операцій на загальну суму 6 338
613,68
грн.,
а саме по дитячих виплатах на суму 5 518 883,37 грн., соціальним пільгам на – 420 596,68
грн., субсидіям – 399 133,63 грн., компенсаційних Чорнобильських виплатах –
1 767 608,55 грн.
З різних питань до управління звернулось –
2125
осіб
.

Разову грошову допомогу отримали учасники бойових дій, інваліди та учасники війни,
люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною й ті на кого поширюється чинність
Закону України « Про статус ветеранів війни,, гарантії їх соціального захисту », а також
жертви нацистських переслідувань 0 чоловік на загальну суму 0 грн. Також дані особи,
з числа інвалідів, були забезпечені направленнями та технічними засобами реабілітації
(інвалідні візки, ходунки, палиці, милиці тощо) всього 32 чоловік, оздоровлено в
санаторно-курортних закладах 2 особи в т.ч. 1 особа УБД-АТО, з числа інвалідів,
ветеранів війни та учасників АТО, підготовлені списки на проведення виплати на
транспортні витрати, бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів на суму
52181 грн., 351 осіб.

Згідно районної комплексної програми « Турбота » матеріальну допомогу отримали 30
малозабезпечених осіб, які опинились у скрутному матеріальному становищі на загальну
суму 1
80
00 грн., за рахунок коштів державного бюджету
2
осіб з числа інвалідів та пенсіонерів на суму –
1130
грн.
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На обліку у відділі персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян перебуває
18697 пільговики, які у відповідності до законодавства України та Бюджетного кодексу
мають право та користуються знижкою на житлово-комунальні послуги, безплатний
проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту та автомобільним транспортом
загального користування в сільській місцевості. На особистий прийом до спеціалістів з
питань пільг та отримання довідок у вересні місяці звернулось 1236 чоловік з них 29
воїни АТО, яким надано статус Учасника бойових дій. Згідно програми «Соціального
захисту окремих категорій громадян (інваліди по зору І групи) в Бородянському районі на
2016 рік», перераховано кошти на 50 % оплату житлово-комунальних послуг даній
категорії осіб, в сумі 1000 грн. Щодо районної програми «Про пільгове перевезення
автомобільним транспортом» то на протязі звітного періоду перевізнику перераховано
кошти в сумі 40500 грн. У вересні місяці було виплачено компенсацію на тверде паливо
та скраплений газ 97 особам на суму 37536 грн.

Одним з завдань управління – зробити все можливе, щоб люди, які переміщуються з
території, що не контролюється українською владою, могли вчасно отримувати соціальну
допомогу та соціальні послуги. У відповідності до Постанови №509 до управління
соціального захисту населення звернулося 32 особи для взяття на облік та видання
довідки переміщеної особи та 61 особа для подовження щомісячної адресної допомоги на
проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо
переміщеним особам. У вересні місяці було проведено комісію щодо призначення
поновлення по питанню здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам,
розглянуто 74 заяви. Проведена комісія по Постанові №535 розглянуто 4 заяви на суму
9500 грн.

Реформування системи надання субсидій – одна з ключових реформ у соціальній
сфері. Критерій для отримання права на субсидію – дохід сім’ї, на підставі оформлення
заяви та декларації, субсидія призначатиметься на підставі задекларованих заявником
даних без урахування сплачених податків. Станом на 01.10.2016 року субсидію
отримують 4218 субсидіанти.

Соціальними інспекторами перевіряється достовірність задекларованих заявниками
даних так, відповідні запити направлені до ДПІ на 4005 осіб, державної реєстраційної
служби на нерухоме майно на 127 осіб, Пенсійний фонд на 35 осіб, проведено
обстеження 99 сімей з питань матеріально-побутових умов проживання.

Під час перевірок правильності надання інформації було виявлено неправомірно
надану інформацію заявниками, внаслідок чого виникла переплата по 2 справах в розмірі
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13320,1 грн., спеціалістами управління проведено роботу з одержувачами та
добровільно повернуто кошти на рахунок управління у розмірі 3321,69 грн., згідно
чинного законодавства.

В Бородянському районі проживають 1939 чоловік постраждалих та ліквідаторів
ЧАЕС I категорії; 1068 чол. учасників аварії на ЧАЕС II категорії; 1071 чол.
евакуйованих із зони відчуження; 303 чол. потерпілих та ліквідаторів
III
категорії;
6934 дітей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи з них 10 дітей-інвалідів,
інвалідність,яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС.

Компенсацію на харчування отримує 4071 чоловік I та II категорії ЧАЕС.

Згідно Закону України « Про статус та соціальний захист громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи» та відповідно до внесення змін до законодавчих
актів з 01.01.2015 року, в поточному році з травня місяця управлінням розпочато
оздоровлення громадян I категорії ЧАЕС та дітей-інвалідів, путівки згідно черговості
отримали 250 чоловік та 2 дитини інваліди.

З питань соціально-трудових відносин здійснювалась організаційна робота по
реалізації виконання завдань у сфері врегулювання соціально-трудових відносин,
охорони праці та зайнятості населення, так на сьогодні фактично діє 161 колективних
договорів укладених на підприємствах різної форми власності, що становить 84,3 %
середньо-спискової чисельності працівників, охоплених колективно-договірним
регулюванням.

За січень – серпень поточного року створено 457 робочих місць, що становить 69,2 %
до
виконання
річного планового завдання на 2016 рік – 660 нових робочих місць.

Першим кроком до створення нової сучасної моделі УСЗН Бородянської РДА стало
створення єдиної приймальної з розгляду всіх звернень громадян. На постійному
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контролі знаходяться питання своєчасного розгляду громадських звернень, які
надходять до управління. Відповідно до Закону України « Про доступ до публічної
інформації » всі проекти, рішення, виїзні прийоми громадян, робота управління
оприлюднені на веб – сторінці сайту Бородянської районної державної адміністрації.

Начальник управління

О.А.Боженко
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