
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 02.04.03 № 36                                                                м.Ужгород

Про стан призначення та
виплати усіх видів соціальних
допомог по м.Ужгороду

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  управління
праці  та  соціального  захисту  населення  п.Сойнова  С.Ф.  про  стан
призначення  та  виплати  соціальних  допомог  жителям  міста,  виконком
міської  ради  відмічає,  що  управлінням  праці  та  соціального  захисту
населення  ведеться  цілеспрямована  робота  по  забезпеченню
державних програм підтримки найбільш вразливих верств населення.

Відповідно  до  діючого  законодавства  протягом  2002  року
призначено  різних  видів  державної  соціальної  допомоги  3848  сім’ям,
скористались  житловими  субсидіями  15160  сімей,  надано  одноразову
цільову  допомогу  3950  малозабезпеченим  пенсіонерам,  інвалідам,
одиноким громадянам похилого віку та багатодітним сім’ям.

Здійснено перехід на призначення усіх видів  державної  соціальної
допомоги за єдиною заявою.

Встановлено  електронний  зв’язок  з  організаціями  -  надавачами
житлово-комунальних послуг.

Водночас,  незважаючи  на  позитивні  зрушення  в  цілому,  у
забезпеченні надійного соціального захисту найбільш вразливих верств
населення мають місце негативні тенденції.

Допущено  випадки  несвоєчасної  виплати  призначених  соціальних
допомог,  не  ліквідовано  заборгованість  з  організаціями  -  надавачами
житлово-комунальних  послуг,  значна  частина  сімей  ужгородців  не
звертається  за  призначенням  соціальної  допомоги  чи  житлових
субсидій.

Певні  труднощі  в  роботі  викликає  відсутність  єдиної  програми  для
призначення  усіх  видів  соціальної  допомоги  та  розміщення  відділів
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  в  різних
приміщеннях.

Виходячи  з  вищенаведеного  та  з  метою  покращення  роботи  по
наданню  усіх  видів  соціальної  допомоги  малозабезпеченим
громадянам міста, 

виконком міської ради ВИРІШИВ:



1. Інформацію  начальника  управління  праці  та  соціального  захисту
населення п.Сойнова С.Ф. про стан призначення та виплати усіх видів
соціальних допомог взяти до уваги.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення /п.Сойнов С.Ф./ : 
− забезпечити  призначення  уcіх  видів  соціальної  допомоги  та

житлових  субсидій  на  оплату  комунальних  послуг  всім
малозабезпеченим сім’ям міста згідно чинного законодавства;

− продовжити  вдосконалення  системи  перевірок  та  взаємного
інформування  з  державною  податковою  інспекцією,  міським
центром  зайнятості  та  іншими  організаціями  про  доходи  та
майновий  стан  громадян,  які  звернулися  за  призначенням
допомоги;

− проводити  роз’яснювальну  та  інформаційну  роботу  через  ЗМІ
прийнятих  законодавчих  актів  з  питань  призначення  усіх  видів
соціальної допомоги та житлових субсидій.

1. Управлінню житлово-комунального господарства /п.Зозулинець М.В./
до  01.05.2003  року  забезпечити  формування  повної  бази  даних  по
житловому  фонду  та  кількості  зареєстрованих  громадян,  звернувши
особливу  увагу  на  тих  громадян,  які  проживають  у  приватному
секторі.

2. Управлінню  майнової  політики  міста  /п.Мартін  В.І./  до  01.06.2003
року  вивчити  та  подати  пропозиції  щодо  можливості  розміщення
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  в  єдиному
приміщенні.

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Трачука П.А.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


