ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ
Громадської ради при
Машівській районі державній адміністрації
с-ще Машівка

06 вересня 2017 року

Джунь І.О.: Шановні присутні на наше засідання прибуло 6 членів громадської ради з 8 тому
дозвольте розпочати наше засідання.
Сьогодні питання, яке ми запланували до розгляду є нагальним та актуальним і звучить так:
«Про організацію надання субсидій населенню району в 2017 році ». З інформацією з даного
питання перед нами виступить начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Фисуненко Ірина Валентинівна.
Виступ Фисуненко І.В.: 19.08.2017 (з дня опублікування) набрала чинності постанова
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
№609 від 18.08.2017 року.
Вказаною постановою внесено зміни, зокрема, до Положення про порядок призначення та
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848.
Внесеними змінами, зокрема, визначено:
- субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем її
фактичного проживання;
- у разі смерті особи, якій було призначено субсидію на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, така субсидія виплачується одній з осіб, з
урахуванням яких було призначено субсидію, за заявою такої особи;
- умови призначення субсидії у разі коли в житловому приміщенні зареєстровані
недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку. В такому випадку субсидія
призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у
зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун
(піклувальник) на підопічних дітей та недієздатних осіб. Вказані виплати не враховуються до
сукупного доходу опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням субсидії за
місцем реєстрації;
- при розрахунку розміру субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг враховується середньомісячний сукупний дохід за два квартали, що
передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія. При призначенні субсидії
на наступний період у травні сім’ям, які отримували субсидію у попередньому періоді,
враховуються доходи за третій – четвертий квартали попереднього року, в жовтні розрахунок
субсидії на опалювальний сезон здійснюється на підставі доходів за перший — другий квартали
поточного року. Непрацюючим пенсіонерам, які декларують відсутність в останньому місяці
періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до їх середньомісячного
сукупного доходу, для призначення субсидії на
оплату житлово-комунальних послуг,
враховується розмір пенсії за такий місяць.
Звертаємо увагу, що субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу
розраховується виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік;
- розмір простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, за наявності
яких субсидія на наступний строк не призначається (загальна сума якої перевищує двадцять
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 340 грн.);

- можливість отримання частини невикористаної суми субсидії за померлого одержувачам
субсидії однією із осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за її заявою;
Крім того, внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р № 409 «Про
встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» в
частині перегляду соціальних нормативів споживання газу для приготування їжі та підігріву води,
за відсутності лічильників. З 1 жовтня 2017 року діятимуть такі нові соціальні нормативи на газ:
– за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання 3,3 кубометра на одну
особу на місяць;
за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та
газового водонагрівача 5,4 кубометра на одну особу на місяць;
– за наявності газової плити та газового водонагрівача 10,5 кубометрів на одну особу на місяць.

Джунь І.О.: З даного питання ми повинні прийняти наступний проект рішення за
основу.
1. Взяти до відома заслухану інформацію про організацію надання субсидій населенню району в
2017 році .
2. Запропонувати управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації
продовжити інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань порядку надання житлових субсидій
серед населення району.
Прошу голосувати: Хто за ( ),утримався (0 ) проти – (0 ),
Хто бажає виступити, доповнити інформацію? В когось будуть пропозиції, зауваження?
Прошу ухвалити проект рішення в цілому .
Прошу голосувати: Хто за ( ),утримався ( 0 ) проти – ( 0 )
Джунь І.О.: Наступне питання, яке ми запланували розглянути є важливим та актуальним і
звучить так: «Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді в 2017 році». З
інформацією з даного питання перед нами виступить головний спеціаліст відділу освіти, сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації Ковальова Алла Миколаївна.
Виступ Ковальової А.М.: На виконання районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на
2016-2020 роки та відповідно до статті 7 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”
відповідальними співвиконавцями Програми здійснено організаційні заходи щодо забезпечення
оздоровчої кампанії 2017 року. Організованими формами відпочинку та оздоровлення було
охоплено 1182 дитини, що становить 75.9% від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років.
Забезпечено оздоровленням та відпочинком 665 дітей, які потребують особливої соціальної уваги
й підтримки, що становить 65.6 % від загальної кількості дітей пільгових категорій.
Влітку 2017 року на Машівський район виділено 23 путівки за розподілом до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку за частковими оплатами за рахунок обласного бюджету.
- «Маяк» Полтавського р-ну
- «Супутник» Кременчуцького р-ну

-

-

-

«Зоряний» Кременчуцького р-ну
«Миргородський» Миргородського р-ну
«Крилатий» Херсонської обл.
«Лісовий» Тернопільська обл.
«Салют» Миколаївська обл.

Оздоровленням забезпечені діти таких пільгових категорій:
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 34
бездоглядні та безпритульні діти;
діти-інваліди - 29
діти із багатодітних сімей - 200
діти з малозабезпечених сімей - 93
діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов'язків;
діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
діти, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у
Полтавській області -17
діти, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій - 5
діти, які виховуються в сім’ях осіб, працівників правоохоронних органів,
військовослужбовців, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського
протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;
діти, які перебувають на диспансерному обліку - 7
талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних,
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники
навчання, діти, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячі творчі колективи та
спортивні команди - 130
діти працівників бюджетної сфери - 5
діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села - 4

На організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії залучено кошти із різних джерел
фінансування в розмірі 552 тис.грн - кошти районного та обласного бюджетів, та 219 тис.грн –
батьківська доплата, спонсорська допомога.
У Машівському районі другий рік працює програма щодо часткового відшкодування вартості
путівки за рахунок коштів районного та обласного бюджетів. Розмір відшкодування становить 2
прожиткових мінімумів та складає 3554 гривні, але не більше, ніж, 70% від вартості путівки,
мають право сім’ї з дітьми на кожну дитину віком від 7 до 18 років.
Для часткової оплати вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області
для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми з обласного та районного бюджетів
виділено 228 тис. грн.
Механізмом здешевлення вартості путівок для дітей, в частині батьківської оплати, влітку
скористалися 40 дітей.
У закладах освіти працювали 15 таборів з денним перебуванням, 2 табори праці та відпочинку.
Джунь І.О.: З даного питання ми повинні прийняти наступний проект рішення за основу.
1. Взяти до відома заслухану інформацію про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей і
учнівської молоді в 2017 році .

2. Запропонувати районній державній адміністрації продовжити роботу щодо виділення необхідних
коштів з районного бюджету, для успішного проведення оздоровчої кампанії дітей та учнівської молоді в
наступному році.

Прошу голосувати: Хто за ( ),утримався (0 ) проти – (0 ),
Хто бажає виступити, доповнити інформацію? В когось будуть пропозиції, зауваження?
Прошу ухвалити проект рішення в цілому .
Прошу голосувати: Хто за ( ),утримався ( 0 ) проти – ( 0 )

Голова громадської ради
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