Інформація
про виконання рішення виконавчого комітету Першотравневої районної у
місті Чернівці ради від 16.05.2012 №54/6 «Про роботу управління праці та
соціального захисту населення Першотравневої районної у місті Чернівці ради
щодо реалізації соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством
для ветеранів війни»
Одним з напрямків роботи управління праці та соціального захисту
населення Першотравневої районної у місті Чернівці ради є виконання Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указів
Президента України, постанов Верховної Ради України, директивних документів
Кабінету Міністрів України, Міністерства праці і соціальної політики України,
розпоряджень обласної державної адміністрації, рішень обласної, міської і
районної у місті рад та їх виконавчих комітетів щодо соціального захисту ветеранів
війни.
Сьогодні в районі проживає 18842 пенсіонери, в т.ч. 287 інвалідів війни, 400
учасників бойових дій, 820 учасників війни, 4863 дітей війни.
Для забезпечення реалізації чинного законодавства з питань надання пільг
населенню функціонує Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають
право на пільги (ЄДАРП). В управлінні сформовано паперових справ та внесено
інформацію до ЄДАРП на 13095 особи.
Налагоджено електронний обмін даними про громадян, які мають право на
пільги за житлово-комунальні послуги між управлінням та всіма організаціяминадавачами таких послуг. Це дає змогу впорядкувати видатки державного бюджету
на забезпечення пільг окремим категоріям громадян, які мають право на ці пільги
та забезпечує ефективність контролю за використанням бюджетних коштів. Для
звірки з базою ЄДАРП щомісяця в 10 організацій-надавачів житлово-комунальних
послуг надсилаються файли-запити, в яких міститься інформація про пільговиків.
Управління, як головний розпорядник коштів з державного бюджету, на
підставі отриманих розрахунків, проводить відшкодування пільг організаціямнадавачами послуг. За звітний період було прийнято та профінансовано
розрахунків на загальну суму 7121,5 тис.грн.
У відповідності з чинним законодавством, міською комплексною програмою
«Захист» та обласною комплексною програмою «Турбота» за звітний період в
управлінні проведено ряд заходів по наданню різного виду допомоги найбільш
незахищеним верствам населення в т.ч. ветеранам війни, дітям війни та
пенсіонерам.
У 2012 році з бюджету районної у місті ради 582 особи отримали
матеріальну допомогу на загальну суму 125,1тис.грн. з них: 94 ветерани війни на
загальну суму 15,8 тис.грн.
Відповідно до рішень Чернівецької міської ради в 2012 році управлінням
забезпечено:
─ щомісячну доплату до пенсії в розмірі 75 грн. 63 інвалідам Великої
Вітчизняної війни І групи на загальну суму 53,0тис.грн.;
─ 2 сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані та 1 учаснику бойових дій в
Афганістані, інваліду І групи щомісячну виплату адресної матеріальної допомоги в
розмірі 500 грн. на загальну суму 21,2тис.грн.;
─ 24 ветерани війни, які вдома не мають комунальних зручностей
користувалися лазнями за пільговою ціною;
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104 ветеранам війни призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг; 8 ветеранів війни отримали компенсацію на
придбання твердого палива для опалення своїх приміщень в осінньо-зимовий
період.
Щорічно напередодні Дня Перемоги ветеранам війни згідно Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» виплачується разова
грошова допомога. Протягом останніх років розмір допомоги значно збільшився. У
2012 році всі ветеранів війни, які проживають в нашому районі отримали зазначену
допомогу на загальну суму 1134,3 тис.грн.
Ветерани війни, за наявності медичних показань, мають право на безоплатне
забезпечення санаторно-курортними путівками.
На обліку в управлінні для забезпечення санаторно-курортними путівками
перебуває 129 інвалідів війни, 49 учасників бойових дій, 108 учасників війни, 26
членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
За звітний період оздоровлено 31 ветерана війни.
91 інвалід війни, який протягом двох попередніх років не оздоровлювався,
отримав компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку. Загальна сума
такої виплати склала 24,4 тис.грн.
Встановлено статус: інваліда війни 1 особі, члена сім’ї загиблого
(померлого) ветерана війни 19 особам, жертви нацистських переслідувань 1 особі
та учасника війни 3 особам.
29 ветеранів війни отримали листи талонів на право одержання проїзних
квитків з 50% знижкою та 5 – зі 100% знижкою.
22 інвалідам війни видано направлення на забезпечення протезноортопедичними виробами (ортопедичне взуття, бандажі, протези і т.п.).
У 2012 році інвалідам війни видано 45 одиниць технічних засобів
реабілітації (палиці, милиці, інвалідні візки, ходунки і т.п.).
Проведено 8 виїзних прийомів громадян з питань соціального захисту
населення, в т.ч. ветеранів війни, на підприємствах, організаціях та установах
району.
Працівники управління взяли участь у заходах присвячених Дню Перемоги,
26 річниці Чорнобильської катастрофи, Дню Державного Прапора України, Дню
незалежності України, Дню партизанської слави, Міжнародному Дню людей
похилого віку та Дню ветерана, Дню пам’яті жертв голодомору та політичних
репресій, Міжнародному Дню інвалідів, Дню вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС, Дню Св.Миколая.
В засобах масової інформації та сайті районної ради постійно публікуються
роз’яснення чинного законодавства та інформації по різних напрямках роботи
управління. За звітний період на сайті розміщено 61 інформацію.
Враховуючи, що в основному вимоги рішення виконавчого комітету
Першотравневої районної у місті Чернівці ради від 16.05.2012 №54/6 «Про роботу
управління праці та соціального захисту населення Першотравневої районної у
місті Чернівці ради щодо реалізації соціальних гарантій, передбачених чинним
законодавством для ветеранів війни» виконані, пропонується з контрольного
строку дане рішення зняти.
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