Інформація за I півріччя 2013 року щодо впровадження
Програми економічних реформ на території Яремчанської
міської ради
РЕФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Реформування системи пенсійного забезпечення
За I півріччя 2013 року до бюджету управління Пенсійного фонду в
м.Яремче надійшло власних коштів в сумі – 28203,8 тис.грн., при плані –
28714,5 тис.грн. або 101,8% планового завдання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні
надходження збільшились на 1602,2 тис.грн. або 105,9%.
Надходження коштів за додатковими ставками, які зараховуються до
спеціального фонду Державного бюджету станом 01.07.2013 року становлять
21,3 тис.грн.
За I півріччя 2013 року до бюджету Фонду надійшло коштів від
фізичних осіб-підприємців – 1595,0 тис.грн., в тому числі від підприємців, які
працюють на умовах спрощеної системи оподаткування – 1260,5 тис.грн.
З початку року спільно з Державним інспектором праці проведено
перевірки у 13 фізичних осіб-підприємців та однієї юридичної особи, щодо
додержання платниками законодавства про працю. Під час перевірок
виявлено 36 неоформлених найманих працівників.
Матеріали перевірок подано до суду на притягнення винних до
адміністративної відповідальності. По платниках, які зареєстровані в інших
Пенсійних фондах направлено листи, для вжиття відповідних заходів вливу.
Інформація про платників, які найманим працівникам нараховують
заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімального розміру,
мають заборгованість перед Фондом, щомісячно надаються контролюючим
та правоохоронним органам, соціальним партнерам.
Управлінням
проводиться
роз’яснювальна
робота
серед
страхувальників щодо норм Закону України “Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
На обліку в управлінні станом на 01.07.2013 року перебуває 2079
платників, в т.ч. 335- юридичних осіб та 1744 фізичних осіб, в т.ч. на
спрощеній системі оподаткування 678 – фізичних осіб, з яких 152 пенсіонери
та інваліди, які не сплачують єдиний соціальний внесок, 5 фізичних осібпідприємців взяли участь в добровільній системі загальнообов’язкового
соціального страхування по сплаті єдиного соціального внеску.
Реформування системи соціальної підтримки та послуг
- у рамках взаємодії відділу у справах сім’ї, молоді та спорту
міськвиконкому, управлінням праці та соціального захисту населення,
селищної та сільських рад налагоджено співпрацю з питань формування бази

даних дітей пільгових категорій, що підлягають оздоровленню у 2013 році.
Відбувається постійний обмін інформацією щодо розгляду звернень
громадян з питань присвоєння почесного звання «Мати-героїня» та
нарахування відповідних пільг. Спільно ведеться робота щодо забезпечення
багатодітних сімей інформацією про пільги. гарантовані державою.
Управлінням праці та соціального захисту населення міськвиконкому
проведено інвентаризацію пільг окремим категоріям громадян та посилено
контроль за якістю наповнення інформації, що міститься в ЄДАРП.
- проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення
щодо надання соціальної підтримки та послуг вразливих категорій сімей та
дітей.
- Інформація щодо надання населенню соціальних послуг на платній
основі висвітлюється в Регіональному часописі «Яремчанський вісник».
Реформування системи прав дітей, які потребують державної підтримки,
та сімейної політики
Станом на 01.07.2013 року на первинному обліку служби у справах
дітей міськвиконкому перебуває 29 дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, з них 25 – під опікою та піклуванням, на повному
державному утриманні перебуває четверо дітей.
З метою захисту прав і законних інтересів дітей, органом опіки та
піклування та службою у справах дітей вживаються заходи по забезпеченню
захисту житлових та майнових прав дітей. Ведеться облік житла та майна
дітей під облікової категорії, на кожну дитину, яка перебуває на обліку,
створено житловий реєстр. На сьогоднішній день житлом на праві власності
забезпечено шестеро дітей та 20 дітей - з правом користування, 3 – не
забезпечені житлом.
З метою сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, службою ведеться облік
кандидатів в усиновлювачі, потенційних батьків-вихователів, прийомних
батьків, опікунів, піклувальників. На обліку перебуває одна сім’я, яка бажає
усиновити дітей, дві сім’ї усиновили трьох дітей.
На виконання окремого доручення міського голови. з метою надання
дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування всебічної
допомоги, службою у справах дітей проводиться робота стосовно
закріплення за дітьми даної категорії, що знаходиться під опікою,
піклуванням, в сім’ях громадян, навчаються в професійно-технічних та
вищих навчальних закладах, шефів з числа суб’єктів підприємницької
діяльності, благодійних, релігійних. громадських організацій, фондів,
підприємств усіх форм власності.

