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Сумська міська рада 
Виконавчий комітет
  РІШЕННЯ

від                  №   

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016                № 362  «Про створення комісії        по  розгляду  заяв   громадян   з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та      створення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб»        (зі змінами) 


Заслухавши інформацію директора департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради Масік Т.О. про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та створення робочої групи для перевірки фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами), керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію директора департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради Масік Т.О. про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо  переміщеним  особам  та  створення  робочої  групи  для  перевірки
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фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами) взяти до відома (додається). 




Міський голова                                                                                   О.М. Лисенко
Масік 60-44-46___________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                    
Розіслати: Дмітрєвскій А.І., Масік Т.О.








































                                   ЛИСТ  ПОГОДЖЕННЯ
рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Інформація про хід виконання рішення виконавчого комітету від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та утворення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами)


Директор департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради




Т.О. Масік

Начальник відділу юридичного забезпечення департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради





І.Ю. Литвин


Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради




А.І. Дмітрєвская

Начальник правового управління Сумської міської ради



О.В. Чайченко

Начальник відділу протокольної роботи та контролю Сумської міської ради




Л.В. Моша

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету



             С.Я. Пак



Інформація про хід виконання рішення підготовлена з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».




                                                                                     Т.О. Масік
                                                                                     ________________  2019 року
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                                                                                   Додаток 
                                                                                     до рішення виконавчого комітету
                                                                       від                  №

Інформація 
про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської 
міської ради від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду
заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та створення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами)

Відповідно до наданих повноважень, департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради (надалі – департамент) забезпечується реалізація державної політики у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.
Постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» спрощено порядок обліку внутрішньо переміщених осіб та забезпечено дієвий контроль у системі здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 
На виконання вищезазначеного акту Уряду рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016 № 362 створено комісію по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (надалі – Комісія).
З початку 2019 року до департаменту звернулися 460 внутрішньо переміщених осіб, 458 особам призначена щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, яка передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505.
Всього на обліку в департаменті перебуває 4 177 внутрішньо переміщених осіб.
За звітний період проведено 13 засідань Комісії, на яких розглянуто              532 справи. За рішенням Комісії:
	 призначено пенсії 30 внутрішньо переміщеним особам;

− призначено 500 внутрішньо переміщеним особам щомісячну допомогу на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальних виплат (страхові виплати, допомоги по безробіттю, соціальні допомоги та компенсації);
У зв’язку з причинами, передбаченими законодавчими актами, якими регулюються питання призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, Комісією відмовлено в призначенні різних видів соціальних виплат 2 громадянам.
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Продовження додатка

Департаментом забезпечено у встановлені законодавством строки контроль за своєчасним проведенням державними соціальними інспекторами департаменту перевірок достовірності зазначеної у заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб. Так станом на 01.04.2019 державними соціальними інспекторами проведено 532 таких перевірок.
Враховуючи актуальність питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб проводиться інформаційно-роз’яснувальна робота на зустрічах за місцем проживання та роботи мешканців міста, в засобах масової інформації, в тому числі через мережу Інтернет. Роз’яснення з даного питання проводяться при зверненні громадян до департаменту, у консультативних пунктах при управлінні «Центр надання адміністративних послуг»                (вул. Горького, буд. 21) та ТОВ «Міський єдиний інформаційно-розрахунковий центр» (вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 2), під час щомісячних прийомів «Мобільного соціального офісу».
На офіційному веб-сайті Сумської міської ради, офіційній сторінці департаменту в мережі «Фейсбук», на стендах у громадських приймальнях розміщені та постійно оновлюються інформаційні матеріали щодо змін до порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
Виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради                  від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та створення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами) триває.




Директор             департаменту
соціального захисту населення
Сумської        міської        ради				                     Т.О. Масік











                                                 Список розсилки
рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Інформація про хід виконання рішення виконавчого комітету від 05.07.16 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та створення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб (зі змінами)».

№
з/п

Назва організації
Прізвище І.П. керівника
Поштова та електронна адреси
	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Дмітрєвская А. І.


	

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

Масік Т.О.
40035, м. Суми,	
вул. Харківська, буд. 35,
e-mail: dszn@sm.gov.ua




Директор             департаменту
соціального захисту населення
Сумської        міської        ради				                       Т.О. Масік

















ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2016 № 362 «Про створення комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та утворення робочої групи для перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами)»

П.І.Б.
Дата
Підпис 
Лагіренко І.А.


Литвин І.Ю.


Боженко В.І.


Бабіченко Я.С.




Грицаєнко
16.04.2019



























