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Заслухавши iнформацiю про робоry управлiння працi та соцiапьног9
захисту населення Mlcbкoi ради з питzлнь цадацЕя пlльг мешканцям Mlcтa
Лозовd за 9 мiсяuiв 2016 poiry, з метою всебiчноТ.пiлтримки громадян.мiста,
якl мilють право на пlльги, lнвалiдiв Bcix категорiй,.кёру,lочисЪ ст.40 Закону
Укра'iни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi)), виконавчий KoMiTeT
Mlcbkol ради

ВИРIШИВ:

мiський голова
сызояов+

5
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@сu.z/

с.в.

зЕлЕнськIдl

О.М. Жидков
о,С. Степанова

довIщА

роботу упрдRпiЕпя пр&цi тд tоцiадьпого эяхпсту населеrrня
MicbKoi радп з пптапь цад&Rня пiльг мешквпцям MicTa Лозова
за 9 мiсяцiв 2016 рку
tr_ро

,Щля забезпечеrпrя

пршIщry адресностi надашrя

пЬг

громад_пtам, якi
мають на це право вiдlовiдно до чш*{ого закоподавqтв4 бlъ створеlппi баrпс
даниr( ед,Iноm держzвного alвтоматш}ованого ресстру пiльговшсlв (дапi еДАРП) згi.цrо з Посга{овою КМУ Ns l|7 ьй 29 сiщя 2003 року, до якого
занесено 20585 qол.
це маfuке 30 вйсоткiв вiд загапьноi чисе,ъностi
населеr*rя нашоm MicTa.
Нйбiльш чисельнi категорii громаллl, яti мшmь право на пi,ъги, станом
на 0l жовтIrя 2016 року:
ветераrш вiйrш - 1757 чол,, з rrих 256 щасlпши АТО;
_ дiти Briiml - 3617 чол,;
вегЕ)аяи працi - 5138 чол.:
ilшалiд,r загального захворюваЕня - 4448 чол.,
особи, лсi посцlаl4ца:п,r внаслiдок Чорнобильськоi кагасгрофи - 44 1 чол. ;
багатодiтнi сiм'i-З44 ciM'i, в яких вI4(овуеться 1133 дтгIли,
Пiльгами на житлово-комуна,rьнi послуги користуеrься 3 тис. осiб. На
2016 piK заппановано та доведеItо фiн rсовим управлiI
субвенцiю на
надarння пiльг на житлово-комунальнi послуги в cyмi 11,3 млн. грн. За 9 Mic-пrb
наддIi пiльги на суму 8,2 мJш. грн., факгичнi видаткя становJIять 7,7 M,Tr. грн.,
в т.ч, заборговirнiсгь 2015 року - 2,6 млн, грн. Зага,ъна заборгованiсть станом
на 01,102016 року - с,lсладае 3,1 мJIн. грн.
За рахунок коштiв обласпого бюджсгу 17 сiмей 0тршr,rа:пл коппlенсацiю за

-

-

-

lям

вI,rграти

на похованIfi ilшалiдь вiйдш та учасникь

на суму 34,6 тис. грн.

бойовю< дiй

Також, за рахlrrок обласного бюдкету 2 ciM'i отршла-lти матерiальt{у
допомоry на поховilння осiб, я<r постраждаJIи внаслiдок ЧорнобlБськоi
катастофи, на суму З тис. грн.
У 2016 роrп за рахунок кошгЬ державного бюдк9ту до Дня Перемоги у
Веrпп<й Вiтчизrrянiй BiЁmi 1767 ветеранЬ нашого MicTa 0трIпчrапи разову
грошову допомоry на загаJIыrу еуму 1,5 шiн. грн,
201б piK видався д}rке скJIадшIм для мiсцевого бюджету в напрямку
забезпечення соцiшьrпж гар rгiй пЬговоm конпшгеIIту, Законом YKpaiiI ,r
<Про державrлп1 бюдкет на 2016 pio не було передбачено видатки на
вiдrп<од}ъашrя наданID( пЬг окремим категорiям громадян на оIIпату послуг
зв'язку, пЬговий проЪл санаторно-курортне лiкуъшпrя, надш*rя компенсацii
за пЬговий проЪд оддr раз на piK громаддrам, якi постраqцшп,r внаслiдок
Чорнобиrьськоi катастрофи, капiтаlrьшй ремоrrг будпкlв (KBapTltp) окремим

пЬговшr,r каlегорiяtл громадян,
За сприлrштЯ та цiдтрlп,пtИ мiськогО гопови С.В,Зеле+rеЬКОГО; КОПIТй lta
гараtтговаri, але не профiнансованi дqlжавою заходи, буrм вк.lпоченi до
Програми соцiаьного зашсту населеrлrя м.Лозова на 2016 piK.
У 2016 роцi видiленi кошти з мiського бюдкgгу:
- 695,7 тис, грн. на пфеве.lенllя окреrчrих категорй громадfir якi розполiленi
мiж чотирма пqlевЬшп<ш.rи, що здйclпоють пЬговi перевезеrшя по MicTy

2

пЬговi рейси до садово-огородJiх
l1З_.rО:",
.":_.a"9У)
:._
дlJrянок з 15 квIтня по 15 жовтяя (4 рейси на добу) та l7,5
тис. фrr'на
перевезеЕня пi.lьгового коrтIинI.енту по маршруту <4-й
MiKpopaioH смг.Паrrrотrдrе> з 0l жовтня по З l грущя 2016року
1ТрЁЛси на лоОу;;
- 228,0 тис.грн. на надаrrrя пi:ьг оr.ремr^, каrе"орЫ
ор*о
фо"uдо,
згiдно з законодавством на пi.lьги по cruIari за оЬсrrуa" зu'оп.у; "*i,uro.u
-.1,0 тис,грн. на виIIпатУ компенсацii за пfiъmвrлi проЪд один
на piK
прlлr.riськi_

раз

мiлолiським транспортом особам, лсi посlраr(дали внаслйок ЧорнЬбшьськоТ

катастрофи.

В цйому

для мешtаrлф нашого MicTa органiзовано 10 пЬговlл<

маршругiв, лri згiдrо з затвердrtеrпп,.r графiком викоrryrоться перевiзrлпсами.
За рахунок Програллл соцiаlБноi пiлrрrдлсr.r учасшп<iв а{rиrерористиsноI
операцii та Lч сiмей на 20lб piK, проведено поточнш1 ремоrrr кваIугир
3 учасlтикам irнтитерористичноi операцii та 1 ciM'i загиблого y.ractrиKa ДТО, на
суму 48 тис. грн.
Станом на 01 жовтня до LЩI внесено 4605 ilrдвцуа,ънlr( проrра]r,r
реабйiтацii itBa,rйb.
За 9 йсяцЬ 20lб року ilшалйам видаrrо 290 ншIравлень на безотrлатце
забезпечеrrня протезно-ортопедFrlпп.rи виробами та 216 н!дrравлеrъ надiслано
на пiдприсмства для виготовлення технiчшо< та irrrrrиx засобЬ реабiлiтаlii дlя
iIBaJIiдiB.
На облiку дlя отриманl]я санаторно-к}?ортних гг},тЬок в управлiннi праrri
перебрае 489 ilшаJliдil та 115 вегершriв вiйни. Лротлом 9 мiсяцiв
MiHicTepcTBoM соцiальноi полiтrжи YKpai'Iпl надfirо 46 пугЬок. За рахунок
коштЬ державного бюлlсегу управлшлl_шrл прачi провелено закlтlЬ.шо
30 санаторно-курортlпок TTlTiBoK для irвалiдiв на зага,шну срry 145 тис. грн.
У 2016 роцi за рахунок кошгЬ обласного бюдкегу уlравлirпrям праli
цроведено закуцtвJlю 2З0 (вже оздорвлено l94 itва,riда) errraToplro_Kypo;лHror
TTpiBok лля оздоровлення ilшалiдь загzuьного за;кворювatння iнвалиiв з
дитинства та 10 санаторно-кlрортшо< rryтЬок лrя оздоровлення BeтepariB вiйrrи
згiдно з прцедlрою вiдсригrо< торгЬ на загаJьну суму 1,6 млн. грн. та
42 caraTopHo-KypopTнi rrутiвки дIя оздоровJIення громадлц якi посцlаждаги
внаслiдок Чорнобшьськоi катастрофи,
цiлому наданrrя пiльг населенню нашого MicTa здiйсlлоеться у
вi.щrовiдносri до чинного законодавства
моках IUIaHoBю( видаткЬ
дфжавного, обласного та мiсцевого бюдкgriв.
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