КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від 22.10.2015 № 57/VI-247
м. Краматорськ

Про внесення змін до Програми
соціального захисту населення на 20152017 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 24.12.2014 №44/VI-310
(зі змінами)

З метою реалізації заходів по проведенню Міжнародного дня людей похилого віку та
Міжнародного дня інвалідів, для надання інформаційної підтримки пільговій категорії
громадян міста, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

міська рада:
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до Програми соціального захисту населення на 2015-2017 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2014 №44/VI-310 (зі змінами), виклавши у
новій редакції додаток до Програми (додається).

Секретар міської ради

К.О. Воробйова

Додаток до Програми

Заходи з реалізації Програми соціального захисту населення
на 2015-2017 роки
Завдання
1
1. Забезпечення
підвищення життєвого
рівня населення міста

Зміст заходу
2
1.1. Здійснення моніторингу створення нових робочих
місць

Термін виконання та
виконавець
3
постійно протягом 20152017 років

управління праці та
соціального захисту
населення
1.2. Посилення контролю за станом укладання постійно протягом 2015колективних
договорів.
Перевірка
наявності 2017 років
конкретних зобов`язань стосовно умов праці і розмірів
заробітної
плати
працівників
підприємств,
з управління праці та
урахуванням вимог Генеральної, Регіональної та соціального захисту
галузевих угод, поетапного підвищення зарплати, населення
своєчасності і повноти її виплати при повідомній
реєстрації колективних договорів
1.3. Продовження роботи міської комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати,
забезпечення податкових та інших бюджетних
надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та
запобігання неплатоспроможності

постійно протягом 20152017 років

Очікуваний результат
4
працевлаштування
незайнятого населення

захист прав працівників згідно
із діючим законодавством

ліквідація заборгованості із
заробітної плати, повнота та
своєчасність виплати поточної
заступник міського голови зарплати
за розподілом обов'язків,
управління праці та
соціального захисту
населення, соціальні
партнери

3
1

2. Соціальний захист
інвалідів, ветеранів війни
та праці, громадян
похилого віку

2
1.4.
Забезпечення
проведення
інформаційнороз’яснювальної та консультаційно-методичної роботи
з суб’єктами господарювання через засоби масової
інформації та на офіційному сайті міської ради,
семінарів, круглих столів, стосовно соціально-трудових
відносин,
колективно-договірного
регулювання
організації та оплати праці

2.1. Забезпечення своєчасності нарахування та
виплати пенсій

3
постійно протягом 20152017 років
відділ з питань преси,
інформації та зв’язків з
громадськістю,
управління праці та
соціального захисту
населення, соціальні
партнери
постійно протягом 20152017 років
управління Пенсійного
фонду України в
м. Краматорську

2.2. Забезпечення надання пільг (на ЖКП та придбання постійно протягом 2015населенням твердого палива та скр.газу, компенсацій 2017 років
населенню на пільговий проїзд окремим категоріям
громадян та інших)
управління праці та
соціального захисту
населення
2.3. Надання пільг інвалідам по зору 1 та 2 групи:
постійно протягом 2015- на комунальні послуги за рішенням облради;
2017 років
- на послуги Укртелекому (звільнення від абонплати);
управління праці та
- - організація установки телефонів інвалідам
соціального захисту
населення; цех
електрозв’язку №1 ВАТ
«Укртелеком»
2.4. Надання матеріальної допомоги сім’ям, у яких постійно протягом 2016-

4
підвищення правової
грамотності та інформаційної
обізнаності роботодавців і
найманих працівників,
попередження виникнення
трудових спорів

забезпечення виконання
законодавства щодо
пенсійного забезпечення
громадян

забезпечення виконання
законодавства щодо гарантій і
пільг

соціальний захист інвалідів

надання додаткових

4
1

2

3

виховуються діти-інваліди

2017 років
управління праці та
соціального захисту
населення
2.5. Забезпечення організації надання матеріальної постійно протягом 2015допомоги громадянам міста, що опинились у 2017 років
скрутному становищі, інвалідам, щорічної одноразової
допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги
управління праці та
соціального захисту
населення, управління
Пенсійного фонду
України в м.Краматорська
в Донецькій області
2.6. Забезпечення надання безоплатних ритуальних постійно протягом 2015послуг для поховання учасників бойових дій та 2017 років
допомоги на поховання для незастрахованих осіб
СКП «Ритуальна служба»,
управління праці та
соціального захисту
населення
2.7. Забезпечення надання компенсації фізичним постійно протягом 2015особам, які надають соціальні послуги
2017 років
управління праці та
соціального захисту
населення

4
соціальних гарантій,
матеріальна підтримка дітейінвалідів
матеріальна підтримка
незаможних громадян

соціальна підтримка
малозабезпечених та
вшанування ветеранів

більш повне задоволення
соціальних потреб осіб
похилого віку, інвалідів,
малозабезпечених сімей

5
1

2
3
2.8. Організація виплати муніципальної стипендії постійно протягом 2015особам, яким виповнилось 100 років та поздоровлення 2017 років
їх с ювілеєм
управління праці та
соціального захисту
населення
2.9. Проведення додаткового обстеження матеріально- постійно протягом 2015побутових умов ветеранів війни та праці, інвалідів та 2017 років
постановка одиноких непрацездатних громадян міста
на облік та обслуговування
Територіальний центр
соціального
обслуговування
2.10. Здійснення організаційної роботи щодо залучення постійно протягом 2015установ та підприємств міста всіх форм власності для 2017 років
надання матеріальної та грошової адресної допомоги
одиноким
непрацездатним
малозабезпеченим Територіальний центр
громадянам,
які
знаходяться
на
обліку
у соціального
територіальному центрі соціального обслуговування обслуговування
(надання соціальних послуг)

4
соціальна підтримка осіб
похилого віку

2.11. Здійснення організаційної роботи щодо залучення постійно протягом 2015самотніх громадян похилого віку для спілкування, 2017 років
забезпечення роботи «Університету третього віку»
Територіальний центр
соціального
обслуговування
2.12.
Надання
інформаційно-консультаційної, постійно протягом 2015матеріальної підтримки громадським організаціям 2017 років
інвалідів, ветеранів війни та праці, ветеранів
Афганістану, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та управління праці та
забезпечення діяльності комітету доступності
соціального захисту

підтримка інтересу та
тривалості життя громадян
похилого віку

соціальна підтримка осіб
похилого віку та інвалідів

матеріальна підтримка
незаможних громадян
похилого віку

співпраця з громадським
організаціями міста, надання
матеріальної підтримки
ветеранам війни та праці,
інвалідам, сім’ям загиблих в

6
1

2

3
населення, фінансове
управління, управління
містобудування та
архітектури, юридичний
відділ
2.13. Здійснення підписки на періодичні видання постійно протягом 2015ветеранам війни та праці, інвалідам, іншим категоріям 2017 років
непрацездатних осіб
управління праці та
соціального захисту
населення, фінансове
управління

4
Афганістані та інвалідамафганцам

надання інформаційної
підтримки пільговій категорії
громадян

7
1

2
2. 14. Оздоровлення ветеранів, реабілітація інвалідів:
- проводити комплексні медичні огляди ветеранам
війни, особам похилого віку, «дітям війни», з метою
своєчасного виявлення захворювань та проведення
оздоровчих заходів, а також проводити медичні огляди
з залученням необхідних фахівців особам, що не
можуть відвідувати поліклініки;
- першочергове забезпечення ветеранів та інвалідів
війни медикаментами за пільговими рецептами при
амбулаторному лікуванні;
- забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами,
цукрознижуючими препаратами та тест-смужками, а
дітей хворих не фенілкетонурію продуктами
лікувального харчування;
- здійснювати соціальну підтримку хворим на
туберкульоз на етапі амбулаторного доліковування
харчовими пайками;
- забезпечення пільгових категорій населення за
результатами медичних оглядів слуховими апаратами;
- проведення планової санації та диспансерного нагляду
ветеранам війни, диспансерним хворим, інвалідам та
здійснення
стоматологічного
обслуговування
нетранспортабельним хворим вдома (інваліди 1 групи);
- санаторно-курортне оздоровлення інвалідів;
- направлення на безкоштовне виготовлення протезноортопедичних виробів;
- забезпечення технічними засобами реабілітації
інвалідів

3
постійно протягом 20152017 років
відділ охорони здоров’я,
управління праці та
соціального захисту
населення

4
поліпшення медичного
обслуговування та
оздоровлення пільгової
категорії населення. Контроль
за обліком даних по
проблемах інвалідності

8
1

2
2.15.Проведення організаційно роз’яснювальної
роботи щодо залучення суб’єктів господарської
діяльності для надання побутових послуг (лазні,
перукарські послуги, з ремонту одягу та взуття, фото
тощо) зі знижкою
2.16. Створення сприятливих умов життєдіяльності осіб
з обмеженими фізичними можливостями (в межах
фінансування)

2.17. Забезпечення постійної роботи мобільного офісу
для прийому населення з питань призначення
державних допомог сім’ям з дітьми, інвалідам,
житлових субсидій та пільг в селищних радах,
територіальних комітетах. Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи через засоби масової
інформації про зміни в законодавстві щодо соціального
захисту населення
2.18. Культурно-масові заходи:
- забезпечення безкоштовного відвідування культурномасових заходів закладів культури пільговими
категоріями громадян;
- проведення виставок робіт декоративно-прикладного,
художнього
напрямків,
спортивних
заходів,
параолімпійських змагань із залучанням інвалідів та
осіб похилого віку
- проведення концертних програм до Різдвяних свят,
Міжнародного жіночого Дня, Дня людини похилого
віку;
- надання дітям пільгових категорій безоплатної освіти

3
постійно протягом 20152017 років
відділ торгівлі,
громадського харчування
та побутового
обслуговування
постійно протягом 20152017 років
управляння
містобудування та
архітектури
постійно протягом 20152017 років
управління праці та
соціального захисту
населення

4
додаткова соціальна підтримка
при обслуговані незаможних
громадян

посилення соціального захисту
маломобільних груп населення

інформаційна підтримка та
роз’яснення
законодавства,
створення
зручних
умов
населенню при обслуговані

постійно протягом 20152017 років

залучання інвалідів та людей
похилого віку до творчості

відділ культури і туризму

шанобливе
та
гуманне
ставлення до інвалідів, людей
похилого віку

9
1

3. Адресна підтримка
малозабезпечених верств
населення

2
у школах естетичного виховання міста
- проведення конкурсів-оглядів художньої творчості
«Дерзайте, ви талановиті!», «Повір у себе», конкурсіввиставок дитячих робіт декоративно-прикладної
творчості «Ми все можемо»
- проведення тематичних заходів та відзначення
визначних подій
3.1. Своєчасне призначення та виплата державної
соціальної допомоги:
- сім’ям з дітьми;
- малозабезпеченим сім’ям;
- інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

3
управління освіти

4
залучення дітей до творчості

постійно протягом 20152017 років

управління праці та
соціального захисту
населення
3.2. Забезпечення надання субсидій на житлово- постійно протягом 2015комунальні послуги та придбання населенням твердого 2017 років
палива та скрапленого газу
управління праці та
соціального захисту
населення, комунальні
підприємства міста
3.3. Організація надання муніципальної стипендії постійно протягом 2015дітям-сиротам:
2017 років
- міської (для студентів денної форми навчання на
неповному державному забезпеченні);
управління праці та
- обласної (для студентів денної форми навчання на соціального захисту
повному державному забезпеченні)
населення
3.4. Проведення роботи щодо раннього виявлення постійно протягом 2015сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, 2017 років
надання необхідної своєчасної допомоги
служба у справах дітей,

підвищення життєвого рівня
сімей з дітьми, підтримка
малозабезпечених сімей, дітей
з неповних сімей, інвалідів з
дитинства і дітей-інвалідів
підтримка населення щодо
сплати житлово - комунальних
послуг

матеріальна підтримка дітейсиріт

попередження соціального
сирітства

10
1

2

3
міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді
3.5. Здійснення контролю за дотриманням прав та постійно протягом 2015законних інтересів дітей, які виховуються в сім’ях, які 2017 років
опинились у складних життєвих обставинах, в сім’ях
опікунів,
піклувальників,
прийомних
батьків, служба у справах дітей,
усиновителів, перебувають у міському притулку та міський центр соціальних
державних закладах на повному державному служб для сім’ї, дітей та
забезпеченні
молоді
3.6. Прийняття своєчасних заходів щодо соціального постійно протягом 2015захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 2017 років
піклування
служба у справах дітей,
міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді
3.7. Проведення операцій та заходів «Урок», «Діти постійно протягом 2015вулиці», «Канікули», «Вокзал», «Літо» з метою 2017 років
виявлення дітей, які залишились без батьківського
піклування, залишили місця постійного проживання служба у справах дітей
або навчання
3.8. Здійснення видачі посвідчень батьків та дитини з постійно протягом 2015багатодітної сім’ї згідно чинного законодавства, 2017 років
надання
організаційно-методичної,
правової
та
соціально-психологічної
допомоги
багатодітним відділ молоді та спорту
сім’ям, які мають у цьому потребу
3.9. Проведення роз’яснювальної роботи з учнями та їх постійно протягом 2015батьками щодо безпеки життєдіяльності в кімнатах 2017 років
підлітків та спортивних клубах за місцем проживання,
підвідомчих відділу молоді та спорту
відділ молоді та спорту

4

дотримання прав та інтересів
дітей

дотримання прав та інтересів
дітей

виявлення та надання
допомоги дітям, які
залишились без батьківського
піклування
забезпечення виконання
законодавства щодо надання
пільг та інших гарантій
багатодітним сім’ям
дотримання прав та інтересів
дітей

11
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2
3
3.10. Сприяти отриманню освіти дітьми пільгових постійно протягом 2015категорій
2017 років

4
дотримання прав та інтересів
дітей

управління освіти
3.11. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів постійно протягом 2015загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей- 2017 років
сиріт та дітей, які залишились без батьківського
піклування, та дітей з малозабезпечених сімей
управління освіти
3.12. Забезпечувати:
- дітей віком до 2-х років з малозабезпечених сімей
безкоштовним харчуванням;
- медичним обслуговуванням дітей із соціально
незахищених сімей, сиріт школи-інтернату №3;
санаторно-курортним
лікуванням
дітей
з
малозабезпечених сімей та сімей медико-соціального
ризику;
- умови проведення медичного обстеження дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування
оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
3.13. Проведення в закладах освіти уроків доброти,
уроків етичного та толерантного відношення до дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися в
складних життєвих умовах, дітей-інвалідів, інвалідів,
людей похилого віку

постійно протягом 20152017 років

відділ охорони здоров’я

соціальна підтримка
малозабезпечених сімей,
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування
медичне обслуговування та
оздоровлення дітей з
малозабезпечених сімей,
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

управління освіти

постійно протягом 20152017 років
управління освіти

толерантне відношення до
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування,
дітей, які проживають у
сім’ях, що опинилися в
складних життєвих умовах.
Шанобливе та гуманне
ставлення до інвалідів, людей
похилого віку
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4. Сприяння зайнятості
громадян, що потребують
соціального захисту і не
здатних на рівних умовах
конкурувати на ринку
праці

2
3
3.14.
Охоплення
дітей
з
малозабезпечених, постійно протягом 2015багатодітних сімей, сімей, що опинилися у складних 2017 років
життєвих обставинах, дітей з девіантною поведінкою та
дітей інших соціальних категорій позашкільною управління освіти
освітою

4
залучення дітей до творчості

3.15. Сприяння оздоровленню та літньому відпочинку постійно протягом 2015дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих 2017 років
обставинах, та дітей інших пільгових категорій
управління освіти

оздоровлення та відпочинок
дітей пільгових категорій

3.16. Сприяння оздоровленню та літньому відпочинку постійно протягом 2015дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих 2017 років
обставинах, та дітей інших пільгових категорій
управління освіти

адаптація в суспільстві

3.17. Надання соціальної підтримки неповнолітнім та
молоді, яка умовно засуджена чи повернулась з місць
позбавлення волі, соціальний супровід або надання
соціальних послуг, спрямованих на вирішення проблем
у соціально-психологічному стані звільненого та його
життєвих планів
4.1.Забезпечення працевлаштування на вільні та
новостворені робочі місця незайнятих та безробітних
громадян

адаптація в суспільстві

постійно протягом 20152017 років
міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді
постійно протягом 20152017 років

міський центр зайнятості
4.2. Забезпечення бронювання робочих місць для постійно протягом 2015працевлаштування осіб, що потребують соціального 2017 років
захисту і не здатних на рівних умовах конкурувати на
ринку праці
міський центр зайнятості

сприяння забезпеченню
економіки міста
кваліфікованими кадрами
сприяння зайнятості громадян,
що потребують соціального
захисту і не здатних на рівних
умовах конкурувати на ринку
праці
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Секретар міської ради

2
3
4.3. Забезпечення організації тимчасової зайнятості постійно протягом 2015незайнятих громадян шляхом залучення їх до 2017 років
громадських робіт
міський центр зайнятості
4.4. Сприяння працевлаштуванню та залученню до постійно протягом 2015активних форм зайнятості дітей-сиріт та дітей, 2017 років
позбавлених батьківського піклування, організація
індивідуальних занять з психологом
міський центр зайнятості

4
сприяння зайнятості населення

4.5. Організація роботи щодо працевлаштування постійно протягом 2015учнівської та студентської молоді на період літніх 2017 років
канікул
відділ молоді та спорту,
міський центр зайнятості
4.6. Сприяння та контроль працевлаштування постійно протягом 2015випускників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 2017 років
батьківського піклування
міський центр зайнятості,
управління освіти

сприяння працевлаштуванню
молоді

К.О. Воробйова

сприяння зайнятості та
підтримка дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування

сприяння працевлаштуванню
громадян, що потребують
соціального захисту

