УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ᾽ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про
хід
виконання
Програми
подолання бідності у районі на 20162020 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п.5 Порядку звітування по виконанню районних цільових програм,
затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від
28.10.2016р. № 190, та заслухавши інформацію начальника управління
соціального захисту населення райдержадміністрації Курташ У.І., районна рада
ВИРІШИЛА:
Взяти до відома інформацію управління соціального захисту населення
райдержадміністрації про хід виконання Програми подолання бідності у районі
на 2016-2020 роки (додається).

Голова районної ради
м.Виноградів,21 березня 2019 року
№ 697

В.В. Любка

Звіт про хід виконання Програми подолання бідності у районі на 2016-2020
роки за 2018 рік
Програму схвалено розпорядженням голови районної державної
адміністрації «Про Програму подолання бідності у районі на 2016-2020 роки»
та затверджено рішенням 2-ї сесії сьомого скликання районної ради від
15.01.2016 року №57 «Про Програму подолання бідності у районі на 2016-2020
роки».
Фінансове забезпечення Програми подолання бідності (розділ ІV Програми ) на
2018 рік передбачено в сумі 600,0 тис. грн.
Згідно з уточненим планом асигнувань на 2018 рік на виконання програми з
районного бюджету виділено кошти в сумі 445,0 тис. грн., в тому числі
поштові видатки - 5200 грн.
Станом на 28.12.2018 р. проведено 11 засідань комісії для надання одноразової
грошової допомоги малозабезпеченим громадянам району з Програми
подолання бідності, на яких розглянуто 559 звернень та карток особистого
прийому громадян керівниками районної державної адміністрації, районної
ради, звернень громадян у вищестоячі державні установи (Адміністрація
Президента, обласна державна адміністрація, Урядова гаряча лінія), які
надійшли на розгляд в райдержадміністрацію.
За 2018 рік використано коштів Програми подолання бідності на загальну суму
439800грн., поштові видатки 5200 грн., а саме:
рішеннями комісії виділено одноразову грошову допомогу 546 особам на
загальну суму 439800грн., 1 особа померла;відмовлено 13 особам (у зв’язку з
повторними зверненнями на протязі року, одночасні звернення на день
засідання комісії у відповідності до Положення про надання одноразової
грошової допомоги з Програми подолання бідності).
Із загальної кількості наданої допомоги:
- на звернення через районну державну адміністрацію, звернень громадян у
вищестоящі державні установи (Адміністрація Президента, обласна державна
адміністрація, Урядова гаряча лінія), які надійшли на розгляд в
райдержадміністрацію – 268 громадянам на загальну суму 219900 грн.;
- на звернення через районну раду – 278 громадянам на загальну суму
219900 грн.
Із загальної кількості наданої допомоги грошову допомогу надано 43
учасникам АТО та сім’ям учасників АТО на загальну суму 22400 грн.
Одноразова грошова допомога надається у відповідності до рішення 2-ї сесії
сьомого скликання районної ради, п.2, в рівних долях на обох суб’єктів
владних повноважень.
Залишок коштів Програми подолання бідності 0 грн.
Начальник управління
соціального захисту населення

У.КУРТАШ

