                                                                                                        Додаток 4
                                                                                         до рішення міської ради
                                                                           від 26.01.2017 р. № 1211-17/2017



Інформація
про стан виконання Програми
за 9 місяців 2020 року


Замовник програми                                                                                                               Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
Повна назва програми, ким і коли затверджена «Надання соціальних послуг населенню на 2020-2022 роки», затверджена рішенням Коломийської міської ради від 16.01.2020 № 4358-57/2020. 


№ п/п
Зміст заходу
Передбачено фінансування на 2020 рік, тис.грн.
Профінансовано за звітний період, тис.грн.
Що зроблено
1.
Надання  соціальних послуг (забезпечення ліжко-місцем, користування душем та пральнею, збереження речей та документів, харчування, забезпечення одягом при потребі) Благодійною організацією  Благодійний фонд «Карітас Коломия» особам, які перебувають у будинку нічного перебування 

Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування
450,0








450,0
Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування
262,5








262,5
Надано соціально-побутові послуги  бездомним особам в кількості 51 чол.: забезпечення ліжко-місцем, користування душем та пральнею, збереження речей та документів, харчування, забезпечення одягом при потребі.
2.
 Допомога сім’ям з дітьми, які не знаходяться під соціальним супроводом відділення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю Єдиного ЦНРСП м. Коломиї, яку надає БО Благодійний фонд «Карітас Коломия»
Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування
5,0







5,0
Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування
5,0







5,0
Надано  допомогу сім’ям з дітьми в кількості 15 осіб  (8 сімей)
3.
Надання соціальної послуги «догляд вдома» одиноко проживаючих літніх людей та осіб з інвалідністю, які не підлягають обслуговуванню відділенням соціальної допомоги вдома Єдиного ЦНРСП м. Коломиї, яку надає БО Благодійний фонд «Карітас Коломия»

Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування
15,0







15,0
Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування
15,0







15,0
Надано соціальну послугу «догляд вдома» одиноко проживаючим літнім людям та особам з інвалідністю в кількості 34 чол.

4.
Надання  послуги з денного догляду за дітьми та молоддю з інвалідністю, які не знаходяться на обслуговуванні  у відділенні комплексної реабілітації та денного догляду осіб  з інвалідністю Єдиного ЦНРСП м. Коломиї, яку надає Громадська організація «КРОКуСвіт»
Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування
20,0







20,0
Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування
4,00







4,00
Надано  послуги з денного догляду особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в кількості 8 чол.
5.
Надання соціальних послуг з перекладу жестовою мовою для осіб з порушенням слуху, яку надає Івано-Франківська обласна організація УТОГ
Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування
10,0







10,0
Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування




Виконавець програми                                                                    
Директор Єдиного центру надання
реабілітаційних та соціальних послуг 
міста Коломиї                                       ____________  Ірина Трачук


Керівник програми                                                                      Заступник міського голови                  ______________ Роман Остяк 
                                                                         
   
                                                                                                   Додаток 4
                                                                                        до рішення міської ради
                                                                           від 26.01.2017 р. № 1211-17/2017


Інформація
про стан виконання Програми
за 9 місяців 2020 року

Замовник програми                                                                                                               Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
Повна назва програми, ким і коли затверджена «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки», затверджена рішенням Коломийської міської ради від 17.08.2017р №1813-24/2017. 

№ п/п
Зміст заходу
Передбачено фінансування на 2020 рік, тис.грн.
Профінансовано за звітний період, тис.грн.
Що зроблено
1.
Забезпечити надання транспортних послуг автомобілем, обладнаним підйомником, дітям з інвалідністю та особам, які не можуть самостійно пересуватися, або пересуваються на візках, Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї
Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування
300,00








300,0
Всього з них:
- кошти державного бюджету;
- кошти обласного бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела фінансування
110,4








110,4
Надано послуги  44 особам, здійснено 1955 виїздів до осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках або хворі на злоякісні утворення та не здатні самостійно пересуватися, хворі на ниркову недостатність залежні від діалізу, до лікарень, поліклінік, залізничний та автовокзали, соціальні установи










Виконавець програми                                                                    
Директор Єдиного центру надання
реабілітаційних та соціальних послуг 
міста Коломиї                                       ____________   Ірина Трачук

Керівник програми                                                                              Заступник міського голови                   ____________   Роман Остяк 

