РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(46 сесія)

РІШЕННЯ
«28» березня 2018 р.

м. Рубіжне

№ 46/9

Про внесення змін до рішення
Рубіжанської міської ради
від 20 грудня 2017р. №39/3

Розглянувши заяви мешканців міста, що надійшли на розгляд комісії з
надання цільової соціальної матеріальної допомоги на встановлення приладів
індивідуального опалення, з метою розширення переліку та захисту соціально
вразливих верств населення, на підставі рекомендацій постійної комісії міської
ради з соціальних питань від «21» березня 2018 року, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26,
п.3 ч.4 ст.42, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Рубіжанської міської ради від 20 грудня 2017р.
№39/3 «Про затвердження Порядку роботи комісії з надання цільової соціальної
матеріальної допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення та її
складу», виклавши п. 2 Додатку 1 до рішення Рубіжанської міської ради від 20
грудня 2017р. №39/3 в наступній редакції:
«2. Цільова соціальна матеріальна допомога на встановлення приладів
індивідуального опалення (далі – Допомога) надається мешканцям м. Рубіжне, які
є власниками квартири, співвласниками – якщо така особа є непрацездатною, або
наймачами державного житлового фонду при наявності реєстрації в даному
приміщенні, які відносяться до наступних категорій:
2.1. малозабезпеченим сім’ям (які на момент звернення за наданням
допомоги мають вказаний статус, що підтверджується довідкою УПСЗН).
Якщо за місцем реєстрації малозабезпеченої сім’ї зареєстровані інші особи,
доходи непрацездатних осіб (пенсіонерів та осіб з інвалідністю загального
захворювання) не розглядаються;
2.2. особам з інвалідністю, які на момент звернення за наданням допомоги:
а) отримують державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства;
б) отримують державну соціальну допомогу, бо не мають права на пенсію;
в) отримують пенсію згідно з ЗУ «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», мають статус осіб з інвалідністю загального захворювання
і не працюють

у разі, якщо за місцем проживання така особа зареєстрована одна.
Якщо з особою з інвалідністю зареєстровані працездатні особи, вони
повинні перебувати у трудових відносинах або на обліку у міському центрі
зайнятості, рівень їх доходів не повинен перевищувати законодавчо встановлений
прожитковий мінімум для таких осіб.
Якщо з особою з інвалідністю зареєстровані непрацездатні особи, рівень їх
доходів для визначення права на отримання цільової соціальної допомоги на
встановлення приладів індивідуального опалення не враховується.
2.3. сім’ям, до складу яких входять діти з інвалідністю.
Якщо за місцем реєстрації зареєстровані інші особи, доходи непрацездатних
осіб (пенсіонерів або осіб з інвалідністю) не розглядаються.
2.4. одиноким непрацездатним громадянам, які не мають дітей, чи інших
працездатних родичів, що зобов’язані їх утримувати. та перебувають на обліку в
КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Рубіжанської міської ради»;
2.5. пенсіонерам за віком, якщо за місцем реєстрації така особа
зареєстрована одна і отримує мінімальну пенсію;
2.6. сім’ям пенсіонерів за віком, які не працюють і отримують пенсії, що не
перевищують 1,5 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність
(1373 грн*1,5= 2060 грн).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з соціальних питань.

Міський голова

С. І. Хортів

Депутатам
городского совета

Пояснительная записка.
По состоянию на 20 марта 2018 года в комиссию поступили 1097
заявлений, в том числе 678 от социально-незащищенных категорий семей.
Проведены тринадцать заседаний комиссии, рассмотрены 1103 обращения (в том
числе 84 заявления повторно, из отложенных ранее), по 452 семьям комиссия
приняла положительное решение. На сегодня городским советом утвержден
реестр, в котором 390 семей. Подготовлен проект решения городского совета по
включению в реестр 62 семьи.
В комиссию поступают заявления от семей, которые не относятся к
перечню социально-незащищенных категорий. Таких заявлений — 419. По
поручению первого заместителя городского головы Башкира Алексея
Витальевича был проведен анализ материального положения этих семей. Из 419
заявлений, поступивших в комиссию, 237 заявлений поступило от семей,
состоящих из лиц в возрасте 65-70 лет, с размером пенсии чуть выше
прожиточного минимума — от 1500 до 2000 гривен.
Учитывая возможности городского бюджета,
от имени комиссии
обращаюсь к Вам с предложением о дополнении перечня социальнонезащищенных категорий семьями, где проживают только
неработающие
пенсионеры, размер пенсии которых не превышает полтора прожиточных
минимума для нетрудоспособных граждан — это 2060 гривен (1373х1,5).
Согласно информации отделения Пенсионного фонда и предприятия
«Теплокоммунэнэрго», в городе таких семей 1089, в т.ч. 283 семьи состоит из
одного человека. Информации о количестве проживающих в 806 семьях нет, т.к.
длительное время члены семьи не обращались за субсидией. Реально за
помощью городского бюджета может обратиться семей меньше, так как в составе
членов семьи или совладельцев жилья есть трудоспособные лица.
Прошу рассмотреть предложенный проект решения.

Заместитель городского головы,
председатель комиссии по оказанию целевой
социальной материальной помощи

Л.Сидоренкова

