Інформація
про виконання рішення виконавчого комітету районної у місті ради від
21.09.201 №118/9 «Про роботу відділу персоніфікованого обліку
пільговиків управління праці та соціального захисту населення
Першотравневої районної у місті Чернівці ради по виконанню вимог
чинного законодавства щодо надання населенню пільг на житловокомунальні послуги»
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003
№117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право
на пільги» спеціалісти відділу персоніфікованого обліку пільговиків
управління праці та соціального захисту населення Першотравневої районної
у місті Чернівці ради організовують збирання, систематизацію і зберігання
інформації про пільговика. Облік ведеться шляхом формування на кожного
персональної облікової картки згідно з формою "1-пільга". Станом на 1
серпня 2012 року заведено облікових карток та включено інформацію до
Реєстру на 12877 особи, з них: 297 інвалідів війни, 423 учасника бойових дій,
878 учасників війни, 360 членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 1
вдова Героя СРСР, 51 жертва нацистських переслідувань, 4050 дітей війни,
507 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 234 багатодітних сімей,
6692 особи інших категорій пільговиків.
База даних Реєстру коригується щоденно: вносяться зміни до складу
сім’ї пільговика; знімаються з обліку померлі; фіксуються особи, які вперше
зареєструвались в районі, або були виписані; вносяться дані на осіб, які
вперше отримали статус пільговика. Про проведені зміни інформація в
письмовій формі надається організаціям-надавачам житлово-комунальних та
інших послуг щомісячно. За попередній календарний рік знято з обліку в
ЄДАРП 594 особи та внесено дані по нових пільговиках – 363.
На сьогодні 78 підприємств міста співпрацюють з управлінням з питань
надання житлово-комунальних послуг населенню, в тому числі пільговим
категоріям. Електронний обмін інформацією здійснюється з 10
підприємствами, які мають технічну можливість електронного обміну
інформацією, а 68 підприємств (ЖБК, ЖБТ, ОСББ, гуртожитки) здійснюють
обмін інформацією про пільговика безпосередньо в управлінні. Для них
створено автоматизоване робоче місце, сформована окрема робоча
електронна папка, що використовується представником надавача послуг для
складання розрахунків та актів звіряння, інших необхідних документів. Через
те, що більшість бухгалтерів малих організацій не володіють навиками
роботи з комп’ютером, спеціалісти відділу вносять зазначені дані самостійно.
Інформацію про померлих, міграцію, або зміну в складі сім’ї
пільговика всі КЖРЕПи та будинкові кооперативи надають вчасно й в
повному обсязі.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2002
№256 «Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту
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населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» управління є
головним розпорядником коштів з місцевих бюджетів і, після проведеної
перевірки достовірності поданих відомостей від підприємств-надавачів
житлово-комунальних та інших послуг, щомісяця проводить з ними
розрахунки за надані послуги пільговим категоріям.
Спеціалісти відділу щомісяця готують і передають дані про нараховані
пільги у відділ бухгалтерського обліку та звітності управління для
подальшого відшкодування. Протягом 8 місяців 2012 року прийнято
розрахунків:
- з оплати за житлово-комунальні послуги на загальну суму 4538,8 тис.
грн., профінансовано 5198,9 тис.грн., в тому числі заборгованість за минулий
рік. Заборгованість станом на 01.09.2012 склала 430,8 тис.грн.
- на придбання твердого палива та скрапленого газу громадянами,
будинки яких не газифіковані на загальну суму 3,51 тис. грн.,
профінансовано 3,51 тис. грн. Заборгованість станом на 01.09.2012 – немає.
Зазначена заборгованість виникла в зв’язку з надходженням коштів
субвенції з державного бюджету в неповному обсязі.
За рахунок коштів місцевого бюджету здійснено відшкодування пільг
на житлово-комунальні послуги 50 громадянам, реабілітованим за статтею 3
Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» на
загальну суму 38,0 тис.грн. Заборгованість на сьогодні складає 2,4 тис.грн.
Відповідно до п.2 Положення про Єдиний державний автоматизований
реєстр осіб, які мають право на пільги затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.01.2003 №117 створено комісію «Для розгляду
питань, пов’язаних із наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг
за фактичним місцем проживання Першотравневої районної у місті ради».
Комісією приймається рішення про те, що громадяни мають право
отримувати пільги на житлово-комунальні послуги за фактичним місцем
проживання (тобто без реєстрації). Даним правом за сім місяців поточного
року скористалося 14 сімей району.
Крім вищезазначених питань, спеціалісти відділу надають консультації,
розглядають звернення від громадян, підприємств, установ та організацій з
питань надання пільг, вживають відповідних заходів щодо усунення причин,
які викликають скарги. Проводяться виїзні прийоми в трудових колективах
підприємств, установ та організацій. В засобах масової інформації та на сайті
районної ради висвітлюється інформація з питань надання пільг.
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