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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“
01
’’
03
2016 р.

№
73

Про створення районної комісії з надання матеріальної допомоги людям, що потребують лікування та поліпшення матеріальних умов на період до 2017 року
          Відповідно до частини другої статті 102 Конституції України та Закону України “ Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, рішення 2-ї сесії 7 скликання від 18 грудня 2015 року № 15 “Про внесення змін до районної програми надання матеріальної допомоги людям, що потребують лікування та поліпшення матеріальних умов на період до 2017 року”, з метою забезпечення реалізації та гарантування, закріпленого Конституцією України права на звернення до органів державної влади, підвищення ефективності їх роботи зі зверненнями громадян, враховуючи необхідність об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог чинного законодавства України:
	Створити комісію з надання матеріальної допомоги людям, що потребують лікування та поліпшення матеріальних умов на період до 2017 року(додаток № 1).
	Затвердити положення “Про порядок використання фонду голови районної державної адміністрації”(додаток №2).
	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  О. Беседу.

                            
Голова районної
державної адміністрації                                                  С. Пустовий

                             А. Ланецький                                                    
                             О. Атаманенко                                                  
                             Н. Никитюк
                             О. Беседа
                             О. Тимофієва

                                                                                          ДОДАТОК №1
                                                                                          до розпорядження голови 
                                                                                          райдержадміністрації 
                                                                                          від 01.03.2016 р. № 73 

СКЛАД
районної комісії з надання матеріальної допомоги людям, що потребують лікування та поліпшення матеріальних умов на  період до 2017 року

Пустовий Сергій
Михайлович                      - голова райдержадміністрації, голова Комісії
Беседа
Ольга Віталіївна               - заступник голови  райдержадмініст-
                                              рації, заступник голови комісії
Ланецький Анатолій 
Іванович                             - начальник  загального відділу апарату     
                                              райдержадміністрації (секретар комісії)
П’яніщук Сергій
Вікторович                         - голова районної ради (за згодою)
Тимофієва Ольга
Георгіївна                           - керівник апарату райдержадміністрації
Коваль Віктор
Аврамович                         - головний лікар Районного центру первинної медико-     
                                              санітарної допомоги(за згодою)
Коваль Наталія
Вікторівна                          - начальник фінансово-господарського відділу
                                                апарату райдержадміністрації
Мартинюк Станіслав 
Миколайович                     - начальник управління праці та соціального  
                                                 захисту  населення райдержадміністрації  
Могила Сергій
Миколайович                     - головний лікар комунальної  установи  
                                               «Чечельницька  центральна  районна лікарня» 
                                                (за згодою ) .
Шестаківський Олег
Валерійович                       - завідувач сектору цивільного захисту, оборонної 
                                               роботи та взаємодії з правоохоронними органами  
                                               райдержадміністрації
Решетник Ніна
Олександрівна                    - начальник фінансового управління 
                                               райдержадміністрації.

 Керівник
 апарату райдержадміністрації                              О. Тимофієва

	                                                                                                               
 
                                                                                          ДОДАТОК № 2
                                                                                          до розпорядження голови 
                                                                                          райдержадміністрації 
                                                                                          від 01.03.2016 р. № 73 
									

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок використання фонду
голови районної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

	1.1. Фонд голови районної державної адміністрації утворюється і використовується для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та тим, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин.

2. Джерела фінансування та порядок використання фонду.

	2.1. Фонд голови районної державної адміністрації утворюється за рахунок коштів районного бюджету.
	2.2. Загальна сума фонду та його розмір зазначається щорічно в уточненому додатку до Положення «Про порядок використання фонду голови районної ради та голови райдержадміністрації», що затверджується окремим рішенням, або при прийнятті районного бюджету.
	2.3. Фінансування виплат здійснюється з районного бюджету через основних розпорядників коштів: районної державної адміністрації.
	2.4. Підставою для використання коштів є: 
	- заява громадянина на ім’я  голови районної державної адміністрації;
	- акт обстеження матеріальних умов, складений комісією за участю депутата місцевої ради;
	- довідка відповідних установ (лікарні, міліції, оперативно– рятувальної частини Чечельницького району № 33, тощо), яка засвідчує гостру потребу в наданні матеріальної допомоги, інші документи.
	2.5. На підставі зазначених документів голова приймає рішення про надання матеріальної допомоги заявнику у вигляді висновку та подає його бухгалтерії для виплати. Розмір допомоги одному заявнику не може перевищувати 500грн..
	Розпорядник коштів сплачує дану суму заявникові при пред’явленні ним паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
	

	3. Порядок звітування про використані кошти.
	Кошти перераховуються на рахунок заявника.
	3.1. Облік коштів фонду ведеться бухгалтерією районної державної адміністрації та відображається у звітності при надходженні і використанні – по коду 090412 бюджетної класифікації.
	3.2. Звіт про використання коштів фонду складає головний розпорядник коштів та подає відділенню державного казначейства в Чечельницькому районі і фінансовому управлінню райдержадміністрації у строки, визначені для складання звіту про виконання бюджету.
	3.3. Рішення голови районної державної адміністрації разом з первинними документами зберігається у бухгалтерії районної державної адміністрації.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

	4.1. Контроль за використанням коштів фонду здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету та комунальної власності ( В. Савчук)).





 Керівник
 апарату райдержадміністрації                              О. Тимофієва




















Довідка
погодження проекту розпорядження голови районної державної
адміністрації «Про створення районної комісії з надання матеріальної допомоги людям, що потребують лікування та поліпшення матеріальних умов на період до 2017 року»

               Проект розпорядження розроблено відповідно до частини другої статті 102 Конституції України та Закону України “ Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, рішення 2-ї сесії 7 скликання від 18 грудня 2015 року № 15 “Про внесення змін до районної програми надання матеріальної допомоги людям, що потребують лікування та поліпшення матеріальних умов на період до 2017 року”
Погоджено
Без зауважень:

Начальник організаційного відділу 
апарату райдержадміністрації					            О. Атаманенко

Керівник апарату
райдержадміністрації   			   				  О. Тимофієва


Із зауваженнями , пропозиціями)
які враховано                                        --------------------------          ----------------------                                                                     
                                                                 (  посада)                  (ініціали та прізвище)
     
Із зауваженнями(пропозиціями)
які враховано частково                       ---------------------------        -----------------------                                                        
                                                                 (посада)                    (ініціали та прізвище)
Із зауваженнями (пропозиціями)		
які не враховано                                  --------------------------         -----------------------                                        
                                               
                                                                 (посада)                     (ініціали та прізвище)

 

Начальник загального
відділу апарату райдержадміністрації 					А. Ланецький



Пояснювальна записка
до проекту розпорядження голови райдержадміністрації
                    «Про створення районної комісії з надання матеріальної допомоги людям, що потребують лікування та поліпшення матеріальних умов на період до 2017 року»

 1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.
             Проект розпорядження розроблено відповідно до частини другої статті 102 Конституції України та Закону України “ Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, рішення 2-ї сесії 7 скликання від 18 грудня 2015 року № 15 “Про внесення змін до районної програми надання матеріальної допомоги людям, що потребують лікування та поліпшення матеріальних умов на період до 2017 року”

	   2. Мета і шляхи її досягнення
            Мета даного розпорядження – забезпечення реалізації та гарантування, закріпленого Конституцією України права на звернення до органів державної влади, підвищення ефективності їх роботи зі зверненнями громадян, враховуючи необхідність об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог чинного законодавства України:

                     3. Правові аспекти
           Виконання рішення сесії районної ради
                     4. Фінансово-економічне обгрунтування
	Не потребує
                     5. Позиція заінтересованих органів
          Забезпечення надання матеріальної допомоги людям, що потребують лікування та поліпшення матеріальних умов.
                     6. Регіональний аспект
	Не потребує
                    7. Громадське обговорення
	Не потребує
                     8. Прогноз результатів
          Прийняття даного розпорядження забезпечить надання матеріальної допомоги людям, що потребують лікування та поліпшення матеріальних умов



Начальник загального
відділу апарату райдержадміністрації 				А. Ланецький

  







