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Рівненська обласна рада

На виконання рішення обласної ради від 16 листопада 2012 року № 728
«Про обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств
населення на 2013-2017 роки» надсилаємо інформацію про хід виконання
програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на
2013-2017 роки згідно додатку.
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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання рішення Рівненської обласної ради від 16 листопада 2012 року № 728 «Про обласну програму
матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2013-2017 роки»

1.

2.

3.

4.

5.

Висновки Пропозиці
(виконано ї (зняти 3
, у стадії контролю,
виконання продовжи
ти
,не
виконано) контроль)
Продовжи
Допомогу отримали 11 осіб, зокрема Герої Радянського У стадії
ти
виконання
Союзу, Герої Соціалістичної праці, повні кавалери
контроль
орденів Слави та Трудової Слави та особи, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, у розмірі 100
гривень щомісячно на суму 13,5 тис.гривень.

Зміст завдання

Термін
виконання

Продовжити встановлену з 1
серпня 2001 року виплату допомоги
Героям Радянського Союзу, Героям
Соціалістичної
праці,
повним
кавалерам орденів Слави та
Трудової Слави та особам, які
мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, у розмірі 100
гривень щомісячно.

2013-2017

Продовжити встановлену з 1
серпня 2001 року виплату грошової
допомоги
громадянам,
яким
виповнилось 100 і більше років у
розмірі 100 гривень щомісячно.
Продовжити встановлену з 1
серпня 2001 року виплату грошової
допомоги
особам,
яким
виповнилось від 90 до 100 років у
розмірі 100 гривень один раз на рік.

2013-2017

Продовжи
У стадії
Допомогу отримали 28 осіб, яким виповнилось 100 і
ти
більше років у розмірі 100 гривень щомісячно на суму виконання
контроль
27,3 тис.гривень.

2013-2017

Продовжи
У стадії
Допомогу отримали 3406 осіб, яким виповнилось від 90
ти
до 100 років у розмірі 100 гривень один раз на рік на виконання
контроль
суму 355,4 тис.гривень.

Надавати репресованим, які були
реабілітовані згідно з чинним
законодавством, грошову допомогу
в розмірі 200 гривень один раз на
рік.
Надавати грошову матеріальну
допомогу пенсіонерам, інвалідам,

2013-2017

Продовжи
У стадії
Допомогу отримали 1570 репресованих, які були
ти
виконання
реабілітовані згідно з чинним законодавством у розмірі
контроль
200 гривень один раз на рік на суму 316,8 тис.гривень.

2013-2017

Продовжи
У стадії
У 2016 році грошову матеріальну допомогу
ти
пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним виконання

№
пункту

Інформація про хід виконання

одиноким
непрацездатним
громадянам та іншим найбільш
незахищеним верствам населення.

громадянам та іншим найбільш незахищеним верствам
населення отримали 3152 особи на суму 4537,3
тис.гривень.

6.

Забезпечити
функціонування
комунального закладу "Рівненський
обласний
центр
з
надання
соціальних послуг" до складу якого
входить
відділення
для
тимчасового перебування осіб, які
не мають житла.

2013-2017

7.

Забезпечення
функціонування
Рівненського обласного центру
комплексної реабілітації інвалідів

2013-2017

контроль

На утримання обласного центру у 2016 році У стадії
Продовжи
використано 2069,2 тис. гривень. Проживало 115 виконання
ти
бездомних громадян, виготовлено документів для 35
контроль
бездомних громадян, влаштовано до інтернатних
установ - 13 осіб, взято на облік - 256 осіб, обігріто
2411 особи, надано гуманітарної допомоги - 1105
особам, надано інформаційних послуг - 4428 особам,
виконано ліжко-днів - 8284.
На утримання обласного центру у 2016 році У стадії
Продовжи
використано
4380,6
тис.
гривень..
Надано виконання
ти
реабілітаційних послуг 283 особам, виконано 8331
контроль
ліжко-днів.

