
 
Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Перша сесія 

Восьмого скликання 

 

Рішення 

 

Від 18 листопада 2020 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про внесення змін до Програми  

соціального захисту населення  

на 2017 – 2021 роки  

Нижньосироватської сільської ради 
 

 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 

року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду на не професійній основі», 

відповідно до ст. 25 та ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Нижньосироватська сільська рада вирішила:  

внести зміни до «Програми соціального захисту населення  

Нижньосироватської сільської ради на період 2017 – 2021 роки» зі змінами, 

відповідно до рішень 5 (позачергової) сесії 7 скликання від 13.04.2017 року,             

7 сесії 7 скликання від 12.07.2017 року, 10 сесії 7 скликання від 12.10.2017 

року, 13 (позачергової) сесії 7 скликання від 22.12.2017 року, 15 сесії                              

7 скликання від 18.05.2018 року, 21 сесії 7 скликання від 14.11.2018 року,          

22 сесії 7 скликання від 21.12.2018 року, 23 (позачергової) сесії 7 скликання 

від 15.02.2019 року, 29 сесії 7 скликання від 01.11.2019 року, 31 сесії                       

7 скликання від 21.12.2019, 34 (позачергової) сесії 7 скликання від 25.06.2020 

року та 36 сесії 7 скликання від 20.10.2020 року, а саме: 

 

1. Додати розділ 6 «Деякі питання призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на не професійній 

основі», орієнтовні обсяги фінансування – 5 тис. грн./рік. 

2. Призначення та виплату компенсації здійснює відділ Планово – 

фінансовий та економічного розвитку (згідно розрахунків). 

3. В додатку 2 до Програми «Заходи щодо виконання Програми 

соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради на період 

2017- 2021 роки» розділ 3 «Надання матеріальної допомоги та пільг» у пункті 

2 «Надавати матеріальну допомогу на проведення складних хірургічних 

операцій та лікування онкохворих, відшкодування витрат на лікування сім’ї 

онкохворого» орієнтовні обсяги фінансування збільшити на 50 тис. грн. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань освіти, культури, фізкультури та спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                              В.Ю. Суспіцин 
 


