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Про роботу упровлiпЕя прдцi та соцiаJrьпого
здIлсту пдсеJIеппя MicbKo-r рддп з пцтдпь
trрпзЕачепня державнпх соцiальппх допомог
та жптловпх субспдif, мешкапцям м.Лозова
за I пЬрiччя 2016 рокlу
Заслухавши iнформацiю про робоry управлirпrя прац та соцiального
захисту населення MicbKoi рад{ з питань прIвIIачеш{я держzrвню( соФаJьних
допомог та житловlтt субсидiй мешкаrпцм MicTa Лозова за I пiврiччя 2016 року,
вrпtонавшй KoMiTeT вiдr.Iiчаg що в MicTi провомгься системна рбота по
забезпечеrп*о вrд<оЕання Програми державlлоt соцiа;ыпж допомог та житловIr(
субсидй яка заJIишаеться однiею з найваrшивiших форм фiнансовоi допомоги
мшrозабезпечеrпп,r верствам населення.
Враховlпочи вищевикладене, з метою забезпечешJI виконiлння Програrи
дФжавI D( софъъlпо< допомог та житловIл( субсидй в MicTi, кер1,1очись сr.40
Закону YKpaim,I (dlpo мiсцеве самоврядувilння в Yкpailri), вIд(онавчй койтsт
Micbкoi ради

ВИРIШИВ:
Iнформацiю начаJьЕика управлiIп{я праIц та соцiаJьноl,о зilж{сту
населення Micbкoi ради Кiтлсало В.В. "Про робmу управлilтllя працi та
соцiального зашсту нiюелення MicbKoi ради з IIитalнь призначення державнIх(
соцiальнIо( допомог та житлових субсидй мflпк щдм м.Лозова за I пiврiччя
2016 року" взяги до вйома (додаеться).
2, Управлiкrю працi та соцiального заххсту населення MicbKoT ра,шл
(Кirп<шо В,В,) продовжити систелл{у роботу щодо:
2.1 призначеrшя та подовження Bcix видiв державнrо( соцiаJrьшD(
допомог, в тому числi автоматичпi перерах1т tи (без звернеlъ громадян)
жlтгловюr субсцдiй;
2.2 своечасного iнфорщъатrrrя населешlя через засоби MacoBoi
iнформачii стосовно змiя в wп+rоr"ry змонодавсIвi з IrиTaHb пршначеняя BсLK
видЬ державlпо< соцiа,ънrоr допомог та жигловю< субсидй;
2.3 коrтгроrпо за цЬовлпл в}rкориfiанням коштЬ, передбаченrо< на
надаr*rя Bcix видiв державшrх соцiаJьних допомоf та ястrловrо< субсидй.

l,

2

3, Конгро.lъ за

виконанням rрого рiшеlпlя покJIасти на пЕ)шого
засryтпппtа мiського юлови Жlrдtова О.М.

мiськпй гоrовд

с.в.зЕлЕнськиЙ

кirп@Iо, 5-18-02

О.М.Жидков l-z
о,С,Степаrова

t
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.щовiдка про роботу управлiЕня пряцi та соцiальпого захпсry насеJIеппя
MicbKoi радп з п_птань прпзначеппя дOржавЕпх соцiа.лrьншх
допомог та
жптловпх субспдiй мешкапцям м_iIозова за I пЬрiччя 201б

року

Прогршrа державшпк соцiалъrлп допомог та житлових субсидiй
е однiео

найвоrотвiшпr форм фiiаrсовоi допомоги ммозабезпечеrпп-r верствамз
ЕаселеIшя та наfu аж.lпвilшпr,I напрпrом
роботи 1п;lавлiння.

па

01.07.2015 року на оdлiку в управлiшri перебlъае
6570 одержувачiв дерrlfавних соцiшьlrих дооо"о.,
пф*Ьi з аналогiцrим
"
перi,оlом ьлl*улого року Kib*icTb якrаt 8 цiлому змеIfrиJI
ася на 537 ociб.
в
I
пiврiччi
нараховано
та
профiнансовано допомог на заг:rпьну суму
. _
47,9 M,T+t грн,, цо на 4,8 млн.грн. бirьше нiж в I пЬрiччi
рЪпу

Станом

"""уоо.Ь

(додагок 1).

lб

видiв державнID( соцiа,ъrпж доломог на суму майке 8,0 мrпr.грн.

rцомiслдя вигr,rачуегься сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченшл сiм'ям,
дiтяrл-сирmам,
irвалiдам. дiтям-ilвалiдам та iяrrпдrл каrегорiям громадflr. л<i маоть npbo nu
0тримання держilвrпоr соцiальrпоt допомог згiдrо з дiючим законодzвйъом.
rpoMy роцi вiдбулися певнi змirл.r стосовно порядку пркlначення
доIюмоги одшо*им мaцерям з урахуЕiлЕням ix доходу, Кi,:льхiсгь одержувачi*
допомоги змешrrилася на 467 осiб та стalновить 1372 одержувач4 а сума
прIаначених коштiв збi,ъшппася та становить за I пЬрiччя 8,1 м,rн.грн., тобто в
середъому 1,0 тис.грн, на сiм'ю в мiсяц.
Велика рага придiлясгься робmi з внут;riшъо перемiщеlплл.l особами.
На сьогодri З62 ciМi отрплують щомiсячну адrесну допомогу на покриття
BIfipaT Еа оIIпату жИТЛОВО-КОIчf}'НzlЛьнш( посл}т, в т,ч. на проживання.
cpra rrрrвначеноi допомоги становить 3,0 шпr,грн. Iшпi видл державних
соцiшьнlоi допомог trтриму€ 126 сiмей з числа внутрiшъо перемiщеrлпr осiб.
При прr.вначеr*ri допо+rог Bci ciM'i rrерселепцiв обстеlсуоrься державIrими
соцiаьrппuи iнспекгорами управлirпrя та з 2l червня 20lб року у зв'язку з
пршlнrгrя\.r Кабiнетом MiHicTpiB yкpaiшI пост rови Ns 365 вiд 08 червня
2016 року буд-лсi соцiа.lьнi вrдrrати внl.грiшъо перемiщеrrrлrл особам
прIвначаються та вiдновrпоються Tilьrcr пiсля розгляду спецiа,ъною комiсiею,
створеною при виконalвчому KoMiTeTi MicbKoi ради на пiдсгавi подання ycTarнoBl4
жа здйсr*ос цi виплати та акта обстеження, що складаеться управлirшmr пралi
та софшlьноm захисту населення Micbkoi ради в процесi обстежеrпrя ciM'i
переселенцЬ,
IIа сьогоднilшrй деrъ KoMiciero вже рзгляцдо З47 эаяs, 86 особам
пршначено соцiаJБнi виппати, 5 _ вiд.rовлено в звlязку з не пiдгвердкеrлrям
факrу прожrваrлrя,
умовах пiдIщеr*rя тарифiв на житлово-комунаJънi послуги л,rя
полiтшеr+rя соцiаьного становI-ща мапозабезпеченID( сiмей спtrlощено механiзм
отримання субсIцiй на оIшату житлово-комуЕirльних посл}т дIя сiмей, якi lдого
пOтребуоть, та розшФено коло осiб, п<i маоть право на субсидiю,
В опшповаlьному перiодi 2015-2016 рр. Ki.lbKicTb одержувачiв жиTJIoBLD(

в

В

субсидiй сгiшlовила 18931 домогосподарство, що

опiulювiuьЕому перiодi 2014-2015 рр.

Прmлом I пЬрiччя 2016 року

в 2,7

разп

бЬше

HirK в

aBToMaTIl.IHo без звернелть громадян
зроблено розра,'кунок субсидii на настуrппй TepMiH по 19418 домогосподарствач,
з якю< 5153 на лiтнiй перiод MaroTb 0 грн. субсидii.

за

2

звiтний перiод нараховано субсидii для вi.щодуваr*rя витрат на

оплаIу житлово-комунiUьнIr( послуг на суму 85,1 м.:пlгрн. Профiнансовшlо
IIIJIжoM наданНя субвеIщii з держalвногО бюдкегУ мiсцевомУ бюдrкету
89,8 м.пr,грн. з 1рахраяншr борry шдryлого року в cyMi 32 м,тпl.грн,

крдтгорська заборгованiсть пiдгrриемсгвам - надавачам житJIовоKo}f}.HaJrьHю( послуг cTitHoM на 18.08.20lб р. сшIадае 26,8 м,шr.грн.
Заборгованiсть перед комунauьними пiдrrриемствами MicTa, ОСББ, )i(БК 2,7 млн.грн. (додаток 2).

Середrй розмiр субсидii дrя вi,щlкодуваrпrя BpITpaT на житловоком}rrальнi послуги в опаJповаIьI й перiод сгановlв l31l грн., в пiтнiй перiод
становrть 243 грн.

За звiтlпй перiод прrвначено субсидiю на вiщодуваrлrя витрат на
придбfiшя твердоm паuIива та скр шеIюю газу 296 громадянarм, пti оцrшали

qMi 565,5 тис.грн.
В окремих випа,щ(ах, IrиTaшUl пtrlк}начеrшя субсидiй розглядасться
комiсiею з пршначення державноi соцiа,ъноi допомоги малозабезпеченlшл
сiм'ям, жкfловIr( субсидiй та пйьг населенню, створеною при виконавчому
KoMiTeTi Micbкoi рад.r. Прсrгягом звiтного пфiоду проведено 12 засiдаrь KoMicii,
розгJIя}I}.то 1018 за-в громадян про призначення ж} ловоi субсидii; з I D(
кошти гmiвкою в

776 громадлrаrrr прrвначено субсидiю, що становиrь 76Оlо вiд розглянугrп,
Ди зр}цIоgгi меш<аrщiв ценФsльноi чаgгини MicTa органiзовано роботу

пyr{ffу по прrйому заяв на прIвначенIrя ycix видiв соцiаlшflD( доflомог та
суftидiй по вул.Профirrгерну, бул.5.
Згiдrо з стати9тIтIними даними в MicTi меrrп<ае 19 тисяч сiмей, якi
оформIrли субсилiю на 189Зl домогосподарство. За iнформщiею Лозiвського
райоrшого вiддiлешrя "Харкiвенергозбlт" в мiсгi Лозов4 смт.Пш*отrлrе та
с.Домаха 2885З домоволодiнь, в якLD( зареестрованi засоби облiку елекгроенфгii.
Тому, у зв'язку з пiдtщешlям тарифу на ценrраriзоване теIIJIопостачання,
електропостачання на початку опltJIювального сезону збiльшпrься кiлькiсть
громадяц лti матимуть мояtlпвiсть офорллrти субсидiю, Пmеrrцiйшrа Ki.lbKicTb
громадfrr, жi звернуься в lKoBTHi, лисгопадi за призначенням субсидii, бпrзько
3 rисяч домогосподарств.
Зважаючи на вIпцевикпадене, д'rя прЕ}начеIiня субсидii у 10-деI пп1
TФMiIr, що передбачено законодавством. управлitп+о прац. в першу чергу,

необхiМ коItrти дIя придбдпrя 4 комп'ютерiв та 8 од,lниць cтpуъ{eHeBID(
прIх{герiв марки EPSoN Ml05 дrя модернiзацii робочо< Micrp спецiалiсгЬ з
прIвначення на загаJьну сlruу 78,4 тис,грн,, а в другу чергу, MaTepiaJbнe
заохочеfiюl спецалiсгь управлiння за ра(унок надбавюъ передбаченоi Пкму
вй 16.09.20l5 р. J,{! 732, а це - 130 тис.rрн. на IV квартал 2016 року.
Адк€ саме вiд сво€часЕою та пtiсноm розрахуш(у субсидii за.llокrrгь
соцiа.lьна за.lощенiсть, спокй та рЬновага мешкаrщЬ мiсга.
Такоlц це € запор},кою стабЬЕого оlримi шя дqrжавнrлr коштЬ
коrчrуrа;ьlппл.r пiдпри€мствами - надавача}lи послуг.

Начальппк упрашriппя

В.В.Кiпкало

/

,Щодаток
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Iпформацiя щодо пршзпдчеппх та впплачеппх вцдiв державппх соцiальппх
допомог trо управлiппю працi та соцiдльного захисry населеппя Лозiвськоi
MicbKoi радп XapкiBcbкoi обл!стi зr l пiврiччя 2016
року
Впд допомоrп

6

мiсrцiв 2015 року
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.Щодаток 2

Iпформацiя
про ет8п заборговrrrостi по субспдiях пl яtптлово-комуншrьнi послугп стапом нs
23.0Е.201б р.
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