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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ



м. Суми
№
     
	           
Про заходи щодо усунення порушень вимог Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про автомобільний транспорт» 

	Прокуратурою Сумської області проведено перевірку додержання вимог Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про автомобільний транспорт» Департаментом соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації та місцевими органами соціального захисту населення.
	Перевірки, проведені прокурорами районної ланки в місцевих органах соціального захисту населення засвідчили наявність порушень в організації перевезення пільгових категорій громадян. 
Відповідно до вимог пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», підприємства та організації, що надають послуги, щомісяця до 25 числа подають уповноваженому органу на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга». Перевірками встановлено невідповідність умов укладених із перевізниками договорів про розрахунки за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян вищезазначеним вимогам. Договорами про розрахунки за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян, укладених підрозділами соціального захисту населення райдержадміністрацій з перевізниками, визначена інша дата надання звіту за спрощеною формою «2-пільга», ніж та, що передбачена вказаною нормою (відповідні порушення виявлені в підрозділах Сумської, Середино-Будської районних державних адміністрацій та ін.).
У договорах № 04-13/11, 04-13/12, 04-13/6, 04-13/10, укладених між управлінням соціального захисту населення Сумської районної державної адміністрації та перевізниками, указано, що перевізники на підставі договору з Сумською районною державною адміністрацією здійснюють надання послуг по безоплатному перевезенню окремих категорій громадян. Перевіркою встановлено, що Сумською районною державною адміністрацією не укладено жодного такого договору з перевізниками, а зазначені перевізники діють на підставі договорів, укладених з Сумською обласною державною адміністрацією. Непоодинокі випадки описок, помилок у зазначених договорах з автоперевізниками, що є порушенням Правил укладання договорів, а саме пункту 7 статті 179 Господарського кодексу України.
Перевізники Великописарівського району здійснюють заповнення форми «2-пільга» з порушеннями вимог наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2007 № 535 «Про затвердження форми для розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг    «2-пільга», та Інструкції про порядок її заповнення». Указані недоліки в подальшому не дають повної можливості працівниками управлінь праці та соціального захисту населення перевіряти достовірність даних, указаних у відповідній формі. Перевіряючі не звертають увагу перевізників на такі факти та в подальшому приймають звітність із аналогічними недоліками. Зазначені порушення в подальшому можуть бути підставою для оскарження договорів та визнання їх нікчемними, що може позбавити законних прав пільгові категорії громадян та завдати істотної шкоди інтересам держави.
Усі 20 перевірених договорів управління соціального захисту населення  Сумської районної державної адміністрації з 20 перевізниками укладені 14.03.2013, а в пункті 7 кожного з них значиться, що «сторони домовились, що умови цього договору поширюються на відносини, які склалися між сторонами в період з 01.01.2013 по 03.03.2013». Звідси, за умовами договору, 11 днів автоперевізники здійснювали перевезення пільгових категорій громадян, не маючи права на компенсацію своїх витрат, проте встановлено, що за березень 2013 року перевізникам нараховано та сплачено кошти без урахування 11 днів, що неврегульовані договорами про компенсацію таких витрат. Державі завдані збитки на суму, пропорційну кількості днів, що не врегульовані договорами компенсаційних виплат за березень 2013 року.
Перевіркою встановлено порушення при розподілі бюджетних коштів на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в автомобільному транспорті, а саме непропорційний розподіл фінансування між перевізниками. 
Не всі підрозділи забезпечують оперативне внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги. У Реєстрі містяться дані про мешканців Середино-Будського району, які померли в період з квітня по серпень 2013 року, що є порушенням вимог пунктів 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України  від 29 січня 2003 р. № 117.
Місцевими органами соціального захисту населення порушення, зазначені в поданні, усунені. В управлінні праці та соціального захисту населення Середино-Будської райдержадміністрації, управліннях соціального захисту населення Великописарівської, Сумської райдержадміністрацій винні особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
З метою усунення порушень чинного законодавства з пільгового перевезення окремих категорій громадян

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад:
1.1. Забезпечити контроль за дотриманням законодавства з питань пільгового перевезення окремих категорій громадян.
1.2. Посилити контроль за правильністю укладання договорів між управлінням та перевізниками (підприємствами - надавачами послуг).
1.3. Забезпечити пропорційний розподіл коштів державного та місцевих бюджетів між отримувачами.
1.4. Забезпечити оперативне внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління фінансів, діяльності стаціонарних установ, пільг та компенсацій Пономаренка Г.М.


Директор 									А.А.Боярко

