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«Про організацію роботи щодо 
надання соціальної допомоги та 
компенсацій громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»  
	

	Заслухавши інформацію завідувача сектора соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відділу праці та соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи управління праці та соціального захисту населення Суворовської районної у м. Херсоні ради Загурської О.О., виконком районної у м. Херсоні ради зазначає, що спеціалістами сектора соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи постійно проводиться певна робота з виконання Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
У районі на обліку перебуває 926 громадян, з них 164 дитини, які постраждалили внаслідок Чорнобильської катастрофи та відомості про яких внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства.
Щомісячну компенсацію на продукти харчування отримують 665 осіб віднесених до категорії 1 і 2. 
	Протягом 2014 року від 99 громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, прийнято документи на відшкодування вартості проїзду міжміським транспортом по території України на загальну суму 37,6 тис. грн.    
	У 2014 році оздоровлено в санаторно-курортних закладах 51 особа, а саме: 39 дорослих та 12 дітей.                                           
	Спеціалісти сектора своєчасно та в повному обсязі виконують вимоги чинного законодавства щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Постійно проводиться інформаційно- роз'яснювальна робота серед населення району про зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 
	Виходячи з викладеного вище, керуючись ст.59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком районної у м. Херсоні ради 					
В И Р І Ш И В:

1. Інформацію завідувача сектора соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відділу праці та соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи управління праці та соціального захисту населення Загурської О.О. «Про організацію роботи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  -  узяти до відома. 
2.Управлінню праці та соціального захисту населення (Безкоровайна А.П.) продовжити роботу щодо виконання Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
2.1 При призначенні усіх видів компенсацій та допомог забезпечувати неухильне виконання вимог чинного законодавства.
2.2 Висвітлювати на офіційному веб-сайті районної у місті ради та у засобах масової інформації про роботу щодо соціального захисту громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи та проживають у Суворовському районі.  
2.3 Проводити інформаційну – роз'яснювальну роботу серед мешканців району щодо основних положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.




Заступник голови районної
у м. Херсоні ради                                                                     А.В. Задніпряний

