Звіт про виконання цільової програми
щодо надання соціальних гарантій малозабезпеченим
верствам населення Стрийського району,
що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету,
у 2017 році
Конституція України гарантує кожному громадянину право на соціальний
захист та забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму,
встановленого законом. Тому, з метою реалізації державної політики в галузі
соціального забезпечення та соціального захисту малозабезпечених громадян
була розроблена цільова програма
щодо надання соціальних гарантій
малозабезпеченим верствам населення Стрийського району, що фінансується за
рахунок коштів місцевого бюджету, на 2017-2019 роки, яка затверджена
рішенням сесії районної ради 22 грудня 2016 року №127.
Метою програми є втілення в життя конституційних гарантій на
соціальний захист, підвищення рівня суспільного добробуту значної частини
громадян – ветеранів, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, учасників
антитерористичної операції, підтримка певної категорії громадян, що опинились
у скруті, реінтеграція їх у суспільство. Сприяння вирішеню матеріальнопобутових, медичних, соціальних проблем осіб з інвалідністю, дітей-сиріт,
багатодітних сімей, малозабезпечених та інших категорій громадян Стрийського
району.
Фінансування програми здійснювалося за рахунок коштів місцевого
бюджету Стрийського району. Головним розпорядником коштів є управління
соціального захисту населення Стрийської райдержадміністрації.
Загальний обсяг фінансування заходів програми упродовж 2017 року
склав 1 мільйон 799 тисяч гривень, в тому числі на виконання заходів,
передбачених програмою:
 надання адресної грошової допомоги окремим категоріям громадян на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та послуг
зв’язку (ветеранам УПА, вдовам політв’язнів, особам з інвалідністю по зору I та
II груп, одиноким особам з інвалідністю, сім’ям, у яких проживає 2 і більше осіб
з інвалідністю, учасникам антитерористичної операції) на суму 225,4 тис.грн;
 виплата щомісячної доплати до пенсії 34 ветеранам Української
Повстанської Армії проведена на суму 204,0 тис.грн. Місячний розмір доплати
становив 500 грн, у 2018 році місячний розмір збільшено до 600 гривень на
особу, 4 активним учасникам національно-визвольних змагань за клопотанням
голови Стрийської станиці Всеукраїнського братсва вояків УПА розмір
щомісячної доплати становить 1000 гривень;
 надання одноразової допомоги громадянам району, в тому числі особам,
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, для придбання путівок на
санаторно-курортне лікування – 2 громадянам, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи категорії 1 надано допомогу на суму 10,5 тис.грн;

 надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам району, розмір
якої визначається комісією районної державної адміністрації залежно від
матеріального стану заявника та наявних коштів, в тому числі з депутатського
фонду з розрахунку 10 тис.грн на одного депутата, на суму 1138,5 тис.грн;
 надання допомоги на поховання деяких категорій осіб за рахунок коштів
місцевого бюджету на суму 45,0 тис.грн;
 виплата компенсації 76 особам, які доглядають особу з інвалідністю І
групи, на суму 4,1 тис.грн;
 надання адресної грошової допомоги 20 батькам (законним
представникам) дітей з інвалідністю для часткового покриття витрат на
придбання підгузків на суму 50,0 тис.грн;
 допомога особам, звільненим з місць позбавлення волі, бездомним
громадянам не надавалася через відсутність звернень;
 виплата компенсації 9 фізичним особам, які надають соціальні послуги, на
суму 18,4 тис.грн;
 фінансова підтримка діяльності громадських організацій осіб з
інвалідністю та ветеранів на суму 103,1 тис.грн, в т.ч. на оплату праці керівників
гуртків художньої самодіяльності Стрийської територіальної первинної
організації УТОС – 13,3 тис.грн, на проведення районної спартакіади осіб з
інвалідністю – 4,0 тис.грн, для виплати допомоги членам УТОС до
Міжнародного дня сліпих Біла тростина – 7,1 тис.грн, для проведення підписки
періодичної преси громадським організаціям – 78,7 тис.грн.
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