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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

	
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  « 24 »   06     2016 р.	       							     № 218

Про створення комісії з питань здійснення  соціальних виплат  внутрішньо-переміщеним особам

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»  з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»:
 
1.Утворити  комісію з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при Чечельницькій райдержадміністрації (далі комісія) та  затвердити її  склад, що додається.

2.Затвердити Порядок призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, що додається.

3. Створити робочу групу з проведення перевірки фактичного місця проживання внутрішньо - переміщених осіб 

	  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 



Голова районної державної
адміністрації   						                              С.Пустовий

                    О. Атаманенко
                    А.Ланецький
                    В. Савчук
                    О. Беседа
                    О.Тимофієва







  Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації 
від    24.06.2016 року № 218 

С К Л А Д
комісії з питань здійснення соціальних виплат
 внутрішньо-переміщеним особам

БЕСЕДА 
Ольга Віталіївна
- заступник голови райдержадміністрації, голова комісії
БУЧАЦЬКА
Валентина Станіславівна
- провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення та з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, секретар комісії
ГАРНИК
Любов Григорівна
	 директор територіального центру соціального

обслуговування (надання соціальних послуг)
Чечельницького району
ГОНЧАР
Анатолій Петрович
- начальник Чечельницького районного сектору  Державної служби України з надзвичайних ситуацій, (за згодою)
КРУК
Наталія Анатоліївна
- заступник голови Чечельницької районної ради (за згодою)
ДЕМЕНЧУК
Галина Василівна
- начальник відділу освіти райдержадміністрації
ГОНЧАРУК
Тамара Степанівна
- головний спеціаліст по контролю за виплатою пенсій сектору по контролю за призначенням та виплатою  пенсій відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Бершадського об’єднаного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області (за згодою)
КОВАЛЬ
Віктор Аврамович
- головний лікар РЦ ПМСД (за згодою)
КОТЕНКО
Олена Миколаївна
- директор Чечельницького районного центру зайнятості (за згодою)
МАРТИНЮК 
Станіслав Миколайович
- начальник управління праці та соціального захисту населення  Чечельницької райдержадміністрації
ГОРБАНЬ
Ігор Сергійович
- оперуповноважений Гайсинського міжрайонного управління Служби безпеки України у Вінницькій області (за згодою)
ПАНАСЮК
Віктор Іванович
- завідувач Чечельницького районного сектору управління державної міграційної служби України у Вінницькій області (за згодою)
ФАРЕНЮК 
Тетяна Петрівна
- директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

БАСАЛИГА
Роман Іванович

- начальник Чечельницького відділення  поліції, Бершадського  відділу поліції головного управління національної  поліції у Вінницькій області (за згодою)

КОРОВАЙ
Вадим Михайлович

-  головний державний аудитор Державної фінансової інспекції у Вінницькій області (за згодою)
ГРИЧУЛЕВИЧ
Лідія Володимирівна
Берізко-Чечельницький голова
ФУРМАН
Володимир Афанасійович
Білокамінський сільський голова рада
СЛЮСАР 
Валентина Володимирівна
Бондурівський сільський голова
ЖОВТЯК
Віктор Григорович
Бритавський сільський голова
БЛИНДУР
Сергій Андрійович
Вербський сільський голова
КИФОРЕНКО
Павло Єфремович
Демівський сільський голова
САВЧЕНКО 
Микола Анатолійович
Каташинський сільський голова
ПИПКО
Микола   Степанович
Куренівський сільський голова
ГОЛОДНЮК 
Василь Іванович
Лузький сільський голова
ДЗИГОВСЬКИЙ Леонід Олександрович
Любомирський сільський голова
КОЗОРІЗ
Петро Володимирович
Ольгопільський сільський голова
ОЛІЙНИК
Василь Михайлович
Рогізківський сільський голова
ЛЮЛЬКО
Олег Миколайович
Стратіївський сільський голова
ДЕМЧЕНКО
Віктор Володимирович 
Тартацький сільський голова
КАТЕРИНИЧ 
Віктор Васильович
Червоногребельський сільський голова
ПАЛІСІКА
Світлана Андріївна
Чечельницький селищний голова





Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                    О. Тимофієва

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації 
від 24 червня  2016 року № 218



ПОРЯДОК 
призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

1. Цей Порядок визначає механізм призначення (відновлення) внутрішньо переміщеним особам виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг (далі - соціальні виплати) за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
2. Документом, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи, є довідка, видана такій особі відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312).
3. Реєстрація місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи здійснюється в установленому законодавством порядку.
4. Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам призначаються і виплачуються управлінням праці та соціального захисту населення Чечельницької райдержадміністрації, територіальними органами Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, центрами зайнятості (далі - органи, що здійснюють соціальні виплати) за місцем їх фактичного проживання /перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/.
5. Для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщена особа, а у визначених законодавством випадках - її законний представник подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.
До заяви додається копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та пред’являється оригінал такої довідки.
6. Управління праці та соціального захисту населення Чечельницької райдержадміністрації не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви про призначення (відновлення) соціальних виплат надсилає запит про отримання електронної справи отримувача соціальної виплати до державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України”, який протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту надсилає відповідну електронну справу до управління праці та соціального захисту населення Чечельницької райдержадміністрації.
7. Для призначення (відновлення) соціальних виплат структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за власною ініціативою або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати, протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо переміщеної особи або з дня надходження звернення від органів, що здійснюють соціальні виплати, проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.
8. За результатами проведення перевірки комісія (робоча група)  складає акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики, який підписується всіма повнолітніми внутрішньо переміщеними особами та у визначених законодавством випадках - їх законними представниками, а також членами комісії (робочої групи). 
9. Під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї  комісія (робоча група) інформує внутрішньо переміщених осіб про їх обов’язок у десятиденний строк письмово повідомляти про зміну фактичного місця проживання/перебування структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим фактичним місцем проживання/перебування, а також про наслідки невиконання такого обов’язку.
10. Управління праці та соціального захисту населення Чечельницької райдержадміністрації протягом трьох робочих днів з дня отримання електронної справи отримувача соціальної виплати вносить на розгляд комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, подання про призначення (відновлення) або про відмову в призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати, до якого додається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.
11. Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого подання.
12. За результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати з моменту припинення її виплати, в тому числі з урахуванням інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики або інших органів, що здійснюють соціальні виплати.
13. Комісія, крім підстав відмови у призначенні (відновленні) соціальної виплати, передбачених законодавством, може відмовити заявникові у призначенні (відновленні) такої виплати в разі його відсутності за фактичним місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення (відновлення) соціальної виплати.
14. У разі прийняття рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати комісія не пізніше наступного робочого дня надсилає копію такого рішення органові, що здійснює соціальні виплати, та структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.
15. Орган, що здійснює соціальні виплати та управління праці та соціального захисту населення Чечельницької райдержадміністрації, на підставі рішення комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи, та здійснює повернення сум недоотриманих соціальних виплат за минулий період відповідно до законодавства.
16. Рішення комісії про відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати може бути оскаржене до суду.
			



Керівник апарату райдержадміністрації                                  О. Тимофієва







