Інформація
про виконання Програми додаткових гарантій соціального захисту громадян за 2016 рік
1.Управління праці та соціального захисту населення
КВКВ найменування головного розпорядника коштів

2. Управління праці та соціального захисту населення
КВКВ найменування відповідального виконавця програми

3. 090412, Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2016 році затверджена рішенням сесії Ужгородської
міської ради від 23.12.2015р.№41
КФКВ найменування програми , дата і номер рішення міської ради про її затвердження

4. Напрямки діяльності та заходи цільової програми: Метою програми є надання адресної матеріальної допомоги громадянам,
які потребують соціальної підтримки.
Першочерговими завданнями цієї Програми є розв’язання соціальних проблем і реалізація заходів, спрямованих на поліпшення
обслуговування інвалідів, учасників АТО, одиноких непрацездатних та інших категорій громадян.
№ з\п

Захід

Головний
Планові обсяги
Фактичні
виконавець та фінансування
обсяги
строк виконання
(тис.грн.)
фінансування
(тис.грн.)

1.

Щомісячна
доплата
за
користування телефоном в
розмірі 50 % суми абонентної
плати інвалідам І і ІІ групи по
зору та інвалідам без двох ніг.

2.

Придбання

санаторно-

Стан виконання заходів
( результативні показники
виконання заходів)

Управління
праці та СЗН,
2016р.

14,0

11,9

Щомісячна доплата за
користування телефоном в
розмірі 50 % суми абонентної
плати 50 інвалідам І і ІІ групи
по зору та інвалідам без двох
ніг

Управління

40,0

39,96

Придбано 10 путівок і

№ з\п

3.

Захід

Головний
Планові обсяги
Фактичні
виконавець та фінансування
обсяги
строк виконання
(тис.грн.)
фінансування
(тис.грн.)

курортних путівок

праці та СЗН,
2016р.

Надання одноразової грошової
допомоги непрацюючим особам
(в тому числі інвалідам та
одиноким громадянам похилого
віку); особам, які брали участь в
антитерористичній операції на
сході України з числа мешканців
м. Ужгорода; матерям, які
народили дітей 1 січня; іншим
особам за окремими рішеннями
сесій
міської
ради,
розпорядженнями
міського
голови та організація святкових
(централізованих) заходів для
учасників знаменних подій і
пам’ятних дат, поштові витрати,
закупівля продуктових наборів
для малозабезпечених, інвалідів
та одиноких громадян похилого
віку,
надання
разової
матеріальної
допомоги
малозабезпеченим особам та

Управління
праці та СЗН,
2016р.

Стан виконання заходів
( результативні показники
виконання заходів)
відповідно оздоровлено 10
ветеранів праці

600,00

958,7

Надання одноразової
грошової допомоги 2183
особам на суму 884,5 тис.грн.
Надання одноразової
грошової допомоги на
оплату вартості резервованої
абонованої потужності 19
особам на суму 16,2 тис.грн.
Закуплено 100 продуктових
наборів ( до 9 травня) на суму
12,9 тис.грн.
Новорічні подарунки – 1200
шт на суму 38,4 тис.грн.
Святкові обіди – до дня
Перемоги – 2,24 тис.грн., до
дня ліквідатора аварії на
ЧАЕС – 3,8 тис.грн.

№ з\п

Захід

Головний
Планові обсяги
Фактичні
виконавець та фінансування
обсяги
строк виконання
(тис.грн.)
фінансування
(тис.грн.)

Стан виконання заходів
( результативні показники
виконання заходів)

пільговій категорії громадян м.
Ужгорода,
яким
було
встановлено
автономне
електричне
опалення
на
покриття витрат на оплату
вартості резерву абонованої
потужності згідно окремого
розпорядження міського голови
в розмірі від 500,00 грн. до
2340,00 грн..
4.

Виділення
коштів
для
організації ритуальних послуг у
зв’язку з похованням самотніх
(бездомних) осіб.

Управління
праці та СЗН,
2016р.

59,5

54,1

Організація ритуальних
послуг у зв’язку з похованням
самотніх (бездомних) - 27
осіб + 10 мертвонароджених
дітей

5.

Надання грошової допомоги на
поховання мешканців міста з
числа безробітних громадян.

Управління
праці та СЗН,
2016р.

70,0

30,0

Грошова
допомога на поховання
мешканців міста з числа
безробітних громадян – 59
осіб по 500,00 грн. плюс
поштові витрати.

6.

Надання одноразової грошової
допомоги
особам
які
переміщуються з тимчасово

Управління
праці та СЗН,
2016р.

100,0

10,1

Надання матеріальної
допомоги вимушеним
переселенцям – 26 осіб.

№ з\п

Захід

Головний
Планові обсяги
Фактичні
виконавець та фінансування
обсяги
строк виконання
(тис.грн.)
фінансування
(тис.грн.)

Стан виконання заходів
( результативні показники
виконання заходів)

окупованої території України та
районів проведення антитерористичній операції та стали на
облік в м. Ужгороді як вимушені
переселенці а також надання
матеріальної допомоги сім»ї
загиблих учасників АТО на
поховання в розмірі 10000,00
грн.
7.

Надання адресної матеріальної
допомоги учасникам антитерористичної операції на сході
України з числа мешканців м.
Ужгорода в розмірі від 500,00
грн. до 10000,00 грн. відповідно
до висновку координаційної
комісії з питань соціального
захисту населення або згідно
окремого
розпорядження
міського голови.

Управління
праці та СЗН,
2016р.

560,0

366,7

Адресна разова матеріальна
допомога 161 учаснику
антитерористичної операції

8.

Надання щомісячної адресної
допомоги членам сімей загиблих
учасників АТО – мешканців м.
Ужгород,
яким
надано

Управління
праці та СЗН,
2016р.

150,0

130,5

23 особам з числа сімей
загиблих (померлих)
учасників АТО щомісячна
виплата в розмірі 500,00 грн.

№ з\п

Захід

Головний
Планові обсяги
Фактичні
виконавець та фінансування
обсяги
строк виконання
(тис.грн.)
фінансування
(тис.грн.)

відповідний статус, в розмірі
500,00 грн. щомісячно, на
покриття додаткових витрат на
житлово - комунальні послуги

кожному.

9.

Перевезення
тіл
померлих
мешканців міста Ужгорода до
моргу

Управління
праці та СЗН,
2016р.

191,5

191,49

10.

Виділення
коштів
для
організації ритуальних послуг у
зв’язку із похованням Почесних
громадян м. Ужгорода та
делегатів І з’їзду Народних
Комітетів
Закарпатської
України

Управління
праці та СЗН,
2016р.

15,0

4,7

1800,00

1798,2

Всього :

Стан виконання заходів
( результативні показники
виконання заходів)

Станцією швидкої допомоги
за 2016 рік перевезено 1227
померлих громадян
Проведено
поховання
почесного громадянина

1

