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Журналіст студії "Місто" Крістіна Криженко звернулася до голови обласної ради Івана
Момота з рядом питань, що стосуються матеріальної допомоги, яку надають депутати.

- На третій сесії обласної ради прийнято рішення про продовження дії обласної
Програми надання депутатами обласної ради допомоги малозахищеним
громадянам. Розкажіть, будь ласка, про цю програму, як вона виконується і які
основні завдання вирішує?

- Обласна програма допомоги мало захищеним громадянам діє в області з 2007 року. На
третій сесії, яка відбулася 1 лютого, обласна рада продовжила дію цієї програми до
завершення каденції. Але ми не тільки продовжили програму, а й внесли до неї ряд змін
з огляду на те, що вибори відбулися за новим виборчим законодавством: частина
депутатів була обрана за мажоритарним принципом, частина – за списками політичних
партій. Отже, у цьому скликанні депутати, обрані за мажоритарними округами, надають
матеріальну допомогу громадянам в межах своїх виборчих округів, а депутати, обрані за
партійними списками, можуть надавати матеріальну допомогу в межах всієї області.

Програма писалася, приймалася і виконується з єдиною метою – мати можливість
швидкого реагування на нагальні потреби земляків. Життя всім нам час від часу підкидає
неприємні «сюрпризи», завбачити їх неможливо. Але переживати негаразди легше, коли
є до кого звернутися за допомогою.

За період 2007-2010 років депутати обласної ради надали допомогу майже восьми
тисячам малозахищених громадян. На ці потреби з обласного бюджету було використано
близько 5 мільйонів гривень. Допомога, в основному, надавалася в розмірі від 500 до
1000 гривень. Був випадок, коли було виділено 8 тисяч гривень, ці кошти були вкрай
потрібні дитині для проведення термінової операції.

У нинішньому році під програму виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень – по 10 тисяч
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гривень на кожного депутата.

- Чи звітує депутат про використані кошти?

- Механізм надання допомоги вже відпрацьований протягом не одного року, тому діє
дуже чітко: у період особистого прийому громадян, чи під час листування депутату
надаються необхідні документи: заява із зазначенням проблеми, з якою звертаються;
довідка з медичного закладу (якщо потрібні кошти на лікування); ксерокопія паспорту;
ідентифікаційного коду; акт обстеження з місцевої ради; довідка про стан сім’ї та про
доходи за останні шість місяців. Такий пакет документів по кожному заявнику депутат
передає в обласну раду, їх розглядає один із заступників голови обласної ради, а вже
потім голова підписує розпорядження - приймає рішення про перерахування коштів
заявнику через Головне управління праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації. Гроші надходять поштовим переказом.

Ми намагаємося працювати з цими документами максимально оперативно, адже
розуміємо, що за кожним зверненням – людська біда. За кілька тижнів гроші надходять
заявнику.

- З якими проблемами, що потребують матеріальної допомоги, звертаються люди
до депутата?

- Абсолютно з різними. Буває так, що необхідно допомогти багатодітній родині зібрати в
школу дітей – придбати щось із одягу чи взуття. Інколи це - стихійне лихо, чи пожежа,
важка хвороба. У рішенні обласної ради є перелік проблем, але він не є догмою. Депутат
обласної ради завжди вправі сам прийняти рішення про надання матеріальної допомоги,
визначивши її розмір, зважуючи на кожний конкретний випадок.

- Чи плануєте змінювати загальну суму річних виплат?

- У попередній каденції в різні роки ми затверджували різні суми, якими депутат
розпоряджався на виплату малозабезпеченим. Ці кошти ми плануємо з перевиконання
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обласного бюджету. Ми націлюємо депутатів дуже відповідально ставитися до виділення
матеріальної допомоги - її повинні отримати в першу чергу ті, кому вона потрібна
терміново.

Обласна рада веде активну політику соціальної підтримки. Так, на цій же третій сесії
депутати прийняли обласну Програму соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до якої з обласного бюджету
заплановано виділити 1 мільйон 460 тисяч гривень на лікування постраждалих, адресну
допомогу вдовам ліквідаторів та ін.

У минулому році за рішенням обласної ради було надано одноразову матеріальну
допомогу 7 990 учасникам бойових дій та інвалідам Великої Вітчизняної війни на загальну
суму 1 млн. 211 тисяч гривень. Окрім цього постійно надається допомога на статутну
діяльність обласним організаціям, які опікуються ветеранами, інвалідами, іншими
категоріями малозахищених громадян.

Від самого початку у центрі уваги обласної ради є кожна конкретна людина. Якщо нам
хоча б частково вдасться мінімізувати проблеми, з якими стикаються наші земляки, я
буду вважати, що ми обрали вірний шлях і виправдали довіру людей.
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