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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

       ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
	

Ð³øåííÿ
колегії Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації


â³ä  27 ãðóäíÿ  2016 ðîêó                                                        ¹ 4

Ïðî  ï³äñóìêè îçäîðîâ÷î¿ êàìïàí³¿ ó 2016 ðîö³  ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè 




Êîëåã³ÿ Äåïàðòàìåíòó  ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïîëòàâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîïîâ³äü íà÷àëüíèêà  óïðàâë³ííÿ  êàäðîâî¿ ðîáîòè òà ó ñïðàâàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â  ×îðíîáèëüñüêî¿  êàòàñòðîôè   Äåïàðòàìåíòó   ñîö³àëüíîãî   çàõèñòó   íàñåëåííÿ   Áîëþòè Â.Ì. відзначає, що àêòóàëüíèм завданням є забезпечення соціальних гарантій ãðîìàäÿí,  ÿê³  ïîñòðàæäàëè  â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, зокрема çàáåçïå÷åííÿ â ðàìêàõ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè áåçîïëàòíèì ñàíàòîðíî-êóðîðòíèì ë³êóâàííÿì зазначеної категорії ãðîìàäÿí. 
Станом на 01.01.2016 року  в області чисельність громадян, які  ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, становила 22559, із них  3586  ãðîìàäÿí, â³äíåñåíих äî 1 êàòåãîð³¿ òà 23 ä³òей-³íâàë³äів, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç íàñë³äêàìè àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, які в³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà мали  право на çàбезпечення санаторно-курортним лікуванням за ðàõóíîê äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè.
На обліку äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíèì ë³êóâàííÿì  у 2016 році ïåðåáóâàëè   663 ãðîìàäÿí, â òîìó ÷èñë³  6 ä³òåé çà ïóò³âêàìè ìàòåð³ ³ äèòèíè.
Äëÿ 100% çàáåçïå÷åííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíèì ë³êóâàííÿì ãðîìàäÿí 1 êàòåãîð³¿ òà ä³òåé –³íâàë³ä³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà îáë³êó, çà  áþäæåòíîþ ïðîãðàìîþ 2501200 „Ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè” çà íàïðÿìîì „Îïëàòà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ ãðîìàäÿí, ïîñòðàæäàëèõ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, â³äíåñåíèõ äî êàòåãîð³¿ 1, òà ä³òåé ³íâàë³ä³â, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ×îðíîáèëüñüêîþ êàòàñòðîôîþ”   îáëàñò³ ïåðåäáà÷åíî âèäàòêè  â ñóì³ 3,2 ìëí. ãðí. 
Â ïîòî÷íîìó ðîö³  îçäîðîâ÷à êàìïàí³ÿ ðîçïî÷àëàñü â ëþòîìó,  íà ì³ñÿöü ðàí³øå, í³æ  â ìèíóëîìó ðîö³.
	Äîãîâîðè  íà ïðèäáàííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ ïóò³âîê óêëàäåíî  ç 31-ì ñàíàòîðíî-êóðîðòíèì çàêëàäîì íà  ñóìó 3,2 ìëí. ãðí.,  103 ïóò³âêè ïðèäáàíî â ñàíàòîð³¿ ì³ñöåâî¿ áàçè íà ñóìó 0,5 ìëí.ãðí. (15,2 % â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³  ïðèäáàíèõ ïóò³âîê).  Розрахунки за придбані у 2016 році  санаторно-курортні путівки  завершено, кошти за програмою використано в повному обсязі.
Âñüîãî îçäîðîâëåíî 712 îñ³á,  äîäàòêîâî äëÿ 49 îñ³á, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ îçäîðîâèòèñü ó 2016 ðîö³,  ïðèäáàíî ïóò³âêè  çà ðàõóíîê êîøò³â, âèâ³ëüíåíèõ  çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ ïðîöåäóð çàêóï³âë³. 
Ç 01.01.2017 ðîêó ââîäèòüñÿ â ä³þ Ïîðÿäîê íàäàííÿ ùîð³÷íî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè äëÿ êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ ïóò³âîê  ñàíàòîðíî-êóðîðòíèì çàêëàäàì òà çàêëàäàì â³äïî÷èíêó, çä³éñíåííÿ äîïëàò çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â, âèïëàòè ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³  ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè” (äàë³ – Ïîðÿäîê), çàòâåðäæåíèé  Ïîñòàíîâîþ  Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23.11.2016 ðîêó ¹ 854 „Äåÿê³ ïèòàííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ òà â³äïî÷èíêó ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè  âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè”. 
Íà äàíèé ÷àñ çä³éñíþþòüñÿ çàõîäè ïî âïðîâàäæåííþ  â îáëàñò³ Ïîðÿäêó та організації оздоровчої кампанії 2017 року. 
З метою забезпечення дієвої роботи в області щодо оздоровлення у 2017 році ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, 

Êîëåã³ÿ âèð³øèëà:

1. ²íôîðìàö³þ  íà÷àëüíèêà  óïðàâë³ííÿ  êàäðîâî¿ ðîáîòè òà ó ñïðàâàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè  Äåïàðòàìåíòó   ñîö³àëüíîãî   çàõèñòó   íàñåëåííÿ  îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Áîëþòè Â.Ì. ïðî  ï³äñóìêè îçäîðîâ÷î¿ êàìïàí³¿ ó 2016 ðîö³  ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè   âçÿòè äî â³äîìà.
2. Íà÷àëüíèêàì  óïðàâë³íü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ райдержадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад:
- çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ у 2017 році îçäîðîâ÷î¿ êàìïàí³¿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, â³äïîâ³äíî âèìîã Ïîðÿäêó

äî 01.03.2017ðîêó
- àêòèâíî ïðîâîäèòè ³íôîðìàö³éíî - ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ñåðåä ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, ùîäî îçäîðîâëåííÿ â³äïîâ³äíî äî íîâîãî Ïîðÿäêó 

ïîñò³éíî
- забезпечити узгоджену  співпрацю з санаторно-курортними закладами,  обраними для оздоровлення громадянами, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, отримання гарантійних листів про згоду на оздоровлення  кожного громадянина з зазначенням дати  заїзду, укладання договорів та перерахування компенсації вартості путівок 

ïîñò³éíî
- çàáåçïå÷èòè íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ñï³ëüíî ç ãðîìàäñüêèìè ÷îðíîáèëüñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè  ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó ïðîöåñó îçäîðîâëåííÿ  â³äïîâ³äíî äî íîâîãî Ïîðÿäêó òà ñâîº÷àñíå ³íôîðìóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó ùîäî âèÿâëåíèõ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü äëÿ îïåðàòèâíîãî ¿õ âèð³øåííÿ 

ïîñò³éíî
- çàáåçïå÷èòè надання Департаменту звіту про кількість осіб, яких забезпечено путівками шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок 

щокварталу до 5 числа наступного місяця 


3. Íà÷àëüíèêó óïðàâë³ííÿ  êàäðîâî¿ ðîáîòè òà ó ñïðàâàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè  Äåïàðòàìåíòó    Áîëþò³ Â.Ì:
- çàáåçïå÷èòè âïðîâàäæåííÿ  â îáëàñò³  механізму  надання грошової  допомоги для компенсації вартості путівок  санаторно-курортним закладам, передбаченого Порядком

                               äî 01.03.2017 ðîêó
- ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ Ì³íñîöïîë³òèêè ïåðåë³êó áàçîâèõ ïîñëóã, ÿê³ ìàþòü íàäàâàòèñÿ ãðîìàäÿíàì, ïîñòðàæäàëèì âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, â³äïîâ³äíî äî ìåäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é òà âõîäÿòü äî âàðòîñò³ ïóò³âêè, ïðîâåñòè  ñåì³íàð ç â³äïîâ³äàëüíèìè  ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³íü ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñàíàòîðíî – êóðîðòíèì ë³êóâàííÿì çàçíà÷åíî¿ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí  â³äïîâ³äíî äî  Ïîðÿäêó

                               äî 01.03.2017 ðîêó
- забезпечити надання методичної та практичної допомоги управлінням соціального захисту населення з питань оздоровлення громадян, постраждалих âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè,  відповідно до Порядку

ïîñò³éíî
-  çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà ïðîâåäåííÿì îçäîðîâ÷î¿ êàìïàí³¿  ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, â³äïîâ³äíî äî   Ïîðÿäêó

ïîñò³éíî
- ñï³ëüíî ç îáëàñíèìè ãðîìàäñüêèìè ÷îðíîáèëüñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè відпрацьовувати актуальні питання, ùî âèíèêàþòü â õîä³ ðåàë³çàö³¿ íîâîãî Ïîðÿäêó îçäîðîâëåííÿ ó 2017 ðîö³ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè

ïîñò³éíî

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника директора Департаменту Черняк Н.С. та íà÷àëüíèêà  óïðàâë³ííÿ  êàäðîâî¿ ðîáîòè òà ó ñïðàâàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè  Болюту В.М.




Голова  колегії                                                                           Л.В.Корнієнко

Ñåêðåòàð  êîëåã³¿                                                                        Î.Â.Îë³éíèê




