НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
28.10.2020 № 263
Про забезпечення реалізації в районі
державної політики у сфері соціального
захисту населення
Головним напрямом роботи управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації (далі – управління) у поточному році було
забезпечення реалізації державної соціальної підтримки населення шляхом
надання державних соціальних допомог, функціонування програми житлових
субсидій, удосконалення системи надання пільг та впровадження
інформаційних технологій в роботу управління.
Загальна кількість отримувачів різних видів державної соціальної
підтримки, що перебувають на обліку в управлінні, становить 8909 осіб. За 9
місяців поточного року управлінням використано бюджетних коштів на
реалізацію державних, регіональних та місцевих програм соціального захисту
на суму 24194,9 тис. грн.
Забезпечено надання соціальної допомоги окремим верствам населення.
Державну підтримку у районі отримують 1038 родин. За призначенням всіх
видів державної допомоги до управління звернулося 680 сімей, призначено 616
допомог. Профінансовано кошти на суму 18464,4 тис. грн, заборгованість
відсутня.
За призначенням житлової субсидії звернулись 876 осіб, опрацьовано
99,3% заяв, призначено субсидію 757 особам. Середнє нарахування житлової
субсидії в районі становить 4910,2 грн. Нараховано субсидію на загальну суму
3734,7 тис. грн, профінансовано 3696,4 тис. грн.
Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг проводиться у
грошовій безготівковій формі та готівковій формі, пільги надані 804 особам на
суму 867,5 тис. грн. Профінансовано коштів на оплату інших пільг на загальну
суму 1445,4 тис. грн, з них 168,4 тис. грн – кошти районного бюджету.
Забезпечено соціальну підтримку учасників антитерористичної операції /
операції Об’єднаних сил. За рахунок коштів державного бюджету 145
учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС
отримали адресну грошову допомогу на придбання твердого палива та
скрапленого газу на суму 328,6 тис. грн; 120 осіб - щорічну разову грошову

допомогу до 5 травня на суму 167,4 тис. грн. З районного бюджету
профінансовано коштів на загальну суму 29,5 тис. грн, у тому числі: 3
учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) учасників
АТО/ООС надана матеріальна допомога на суму 9,0 тис. грн; 20,5 тис. грн
використано на фінансову підтримку громадської організації учасників
АТО/ООС. За рахунок сільських та селищного бюджетів надано матеріальну
допомогу 135 учасникам АТО/ООС та членам їх сімей на суму 277,0 тис. грн.
Проводиться робота щодо забезпечення інтеграції осіб з інвалідністю у
суспільство. З питання забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації до управління звернулось 33 особи, які отримали 40 засобів
реабілітації на суму 81,8 тис. грн.
1 дитина з інвалідністю пройшла безкоштовний курс реабілітації, 6 дітей
– отримали реабілітаційні послуги за кошти державного бюджету на суму 113,7
тис. грн. Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 2 осіб з інвалідністю на
суму 31,2 тис. грн.
Забезпечено надання різних видів грошових допомог за рахунок коштів
державного, обласного та районного бюджетів. З державного бюджету 11
військовослужбовцям, звільненим зі строкової військової служби, надана
грошова допомога на суму 30,7 тис. грн; 13 непрацюючим малозабезпеченим
особам та особам з інвалідністю надано одноразову матеріальну допомогу на
суму 10,8 тис. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету проведено відшкодування витрат
на поховання 1 ветерана війни на суму 3,3 тис. грн; здійснено виплату
одноразової матеріальної допомоги 4 ветеранам війни на суму 8,0 тис. грн;
надано матеріальну допомогу на лікування 5 особам на суму 7,7 тис. грн.
За рахунок коштів районного бюджету надано матеріальну допомогу 111
мешканцям району, які опинились у скрутному становищі внаслідок
непередбачених обставин, на суму 121,7 тис. грн; 2 онкохворі особи отримали
цільову адресну грошову допомогу на суму 80,0 тис. грн, 1 - матеріальну
допомогу у зв’язку з сторічним ювілеєм на суму 3,0 тис. грн. Профінансовано
6,1 тис. грн на забезпечення пільговими медикаментами деяких категорій осіб;
34,2 тис. грн - на надання ветеранам війни та праці послуг із зубопротезування.
Забезпечено надання фінансової підтримки громадським організаціям:
профінансовано 40,9\ тис. грн районній організації ветеранів війни та праці та
15,0 тис. грн - районній організації Української Спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів).
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету 1 особою з числа
дітей-сиріт придбано квартиру на суму 280,6 тис. грн. 64 особи отримали
натуральну допомогу «пакунок малюка», 8 осіб - компенсацію вартості даної
допомоги на суму 40,0 тис. грн.
Послугами оздоровлення в районі охоплено 274 дитини пільгових
категорій, використано бюджетних та позабюджетних коштів на суму 269,5 тис.
грн.
Запроваджено нові форми роботи: послуги онлайн-консультування та
виїзне обслуговування населення «мобільним соціальним офісом».

165 одиноких та одинокопроживаючих людей похилого віку забезпечені
продуктовими наборами в рамках реалізації спільного проекту Мінсоцполітики
та корпорації «АТБ», 1700 осіб – під час реалізації соціальної ініціативи
кампанії Розетка, «Нової пошти» та благодійного фонду «Життєлюб».
З метою ефективної соціальної підтримки населення району та створення
належних умов для надання адміністративних послуг соціального характеру,
керуючись статтею 6, пунктом 10 частини першої та частиною другою статті
13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації:
1.1. До 01 січня 2021 року укласти з новоутвореною Нижньосірогозькою
селищною радою угоду про співробітництво з надання адміністративних послуг
у сфері соціального захисту населення.
1.2. Забезпечити надання новоутвореній Нижньосірогозькій селищній
раді консультативної, методичної та іншої допомоги з питань надання
адміністративних послуг соціального характеру, зокрема, використання в
роботі програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна
громада».
1.3. До 10 квітня 2021 року надати інформацію про стан виконання
розпорядження голові районної державної адміністрації.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 23 жовтня 2019 року № 252 «Про забезпечення
реалізації в районі державної політики у сфері соціального захисту населення».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації
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