
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Друга сесія
Восьмого скликання

Рішення

від 23 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до Програми 
соціального захисту населення 
на 2017 – 2021 роки 
Нижньосироватської сільської ради

Відповідно  до  ст.  26  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,  36  сесії  7
скликання від 20.10.2020 року,  та  1 сесії  8  скликання від 18.11.2020
року, а саме:

1. Розділ  3  «Надання  матеріальної  допомоги  та
пільг»  додатку  2  до  Програми  «Заходи  щодо  виконання
Програми соціального захисту населення Нижньосироватської
сільської ради на період 2017- 2021 роки» доповнити: 

-  пунктом 24  такого змісту  «Пільгове  медичне
обслуговування  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи», обсяги фінансування 6,3 тис.
грн.;

- пунктом  25  такого  змісту  «Оплата
компенсаційних виплат  особам з  інвалідністю на бензин,
ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування», обсяги фінансування 2,4 тис. грн.;

- пунктом  26  такого  змісту  «Забезпечення
твердим  паливом  (дровами,  торфобрикетами)  сімей
учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних
сил)», обсяги фінансування 22,4 тис. грн.;



2. Розділ  4  «Поховання  та  похоронна  справа»
додатку  2  до  Програми  «Заходи  щодо  виконання  Програми
соціального захисту населення Нижньосироватської сільської
ради на період 2017- 2021 роки» доповнити: 

-  пунктом 3 такого змісту «Поховання учасників
бойових дій та інвалідів війни», обсяги фінансування 3 тис.
грн.;

- пунктом  4  такого  змісту  «Забезпечення
відшкодування  за  встановлення  пам’ятників  та
облаштування  місць  поховання  загиблих  (померлих)
учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних
сил)», обсяги фінансування 3 тис. грн.

3. Програму  соціального  захисту  населення
Нижньосироватської  сільської  ради на  2017 –  2021 роки (зі
змінами) доповнити: 

- додатком 9  «Порядок  використання  коштів  на
пільгове  медичне  обслуговування  громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- додатком 10 «Порядок  використання коштів на
компенсаційні  виплати  особам  з  інвалідністю на  бензин,
ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування»;

- додатком 11 «Порядок  використання коштів на
забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами)
сімей  учасників  антитерористичної  операції  (операції
об’єднаних сил)»;

- додатком 12 «Порядок  використання коштів на
поховання учасників бойових дій та інвалідів війни»;

- додатком 13 «Порядок  використання коштів на
відшкодування  за  встановлення  пам’ятників  та
облаштування  місць  поховання  загиблих  (померлих)
учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних
сил)».

4. Програму  соціального  захисту  населення
Нижньосироватської  сільської  ради  на  2017-2021  роки  зі
внесеними змінами викласти в новій редакції (додається).

5. 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


