МОСТИСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVIІІ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
05 березня 2020 року
м.Мостиська

№ 38

Про звернення до Міністерства соціальної політики,
Львівської ОДА щодо оплати праці працівників
управління соцзахисту Мостиської РДА.
_____________________________________________
Відповідно до частини другої ст.43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” Мостиська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Міністерства соціальної політики, Львівської обласної
державної адміністрації щодо оплати праці працівників управління
соціального захисту населення Мостиської районної державної адміністрації
(текст звернення додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з
питань соціального захисту населення, військових проблем, соціальної
підтримки учасників АТО та їх сімей (О.Мусійовський).

Голова районної ради

підпис

Володимир ГОРБАЦЬО

Згідно з оригіналом:
Заступник керуючого справами-завідувач сектору
організаційно- правового забезпечення
Н.Кріль

Звернення
до Міністерства соціальної політики,
Львівської обласної державної адміністрації
щодо вирішення питань оплати праці працівників Управління
соціального захисту населення Мостиської РДА
Ми, депутати Мостиської районної ради вважаємо, що праця спеціалістів
Управління соціального захисту населення Мостиської РДА Львівської
області є важливою складовою соціальної політики та необхідною умовою
успішного функціонування держави, професійна діяльність яких
спрямовується на забезпечення ефективної державної соціальної підтримки
населення, підвищення стандартів якості життя людей.
На сьогоднішній день у Мостиському районі проходить процес
децентралізації, створено чотири об’єднаних територіальних громади та
жодна з них не спроможна виконувати повноваження ‘‘фронт-офісу’’ у
сфері соціальної підтримки населення. Враховуючи це, на управління
припадає виконання понад 100 функцій і завдань із соціального захисту
населення. Крім цього, у 2019році на управління додатково покладено
обов’язки щодо забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, монетизації пільг і субсидій. Управління також
визначено розпорядником бюджетних коштів за державними програмами,
внаслідок чого значно зросло навантаження на спеціалістів соціального
захисту населення.
Однак, враховучи важливість і складність виконуваної роботи
працівниками управління, річними кошторисними призначеннями на 2020рік
не передбачено у повному обсязі кошти на оплату праці обов’язкових виплат
(посадовий оклад, ранг, вислуга років, грошова допомога державним
службовцям) та нарахувань на неї. Недостатня сума коштів складає
997тис.грн. (в т.ч. заробітна плата- 817,2тис.грн., нарахування на заробітну
плату-180,0тис.грн.).
Недостатній обсяг фінансування на вказані цілі призведе до ускладнень
у роботі управління, плинності високопрофесійних кадрів, утворення
заборгованості із виплати заробітної плати. Просимо допомогти у вирішенні
даного питання, з метою недопущенння соціальної напруги у Мостиському
районі.
Прийнято на XVIII сесії
Мостиської районної ради
VII скликання 05.03.2020р.
Згідно з оригіналом:
Заступник керуючого справами-завідувач сектору
організаційно- правового забезпечення
Н.Кріль

