
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Шоста сесія
Восьмого скликання

Рішення

Від 12 жовтня 2021 року
село Нижня Сироватка

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

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» Нижньосироватська сільська рада вирішила:

 1.  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,  1  сесії  8
скликання від 18.11.2020 року, 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 року та 4
сесії 8 скликання від 28.05.2021 року, а саме:

1.1.  в  додаток  2  до  Програми  «Заходи  щодо  виконання  Програми
соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради на період
2017 – 2021 роки»: 

-   в  розділі  3  «Надання  матеріальної  допомоги  та  пільг»  пункт  16
Надання матеріальної  допомоги учасникам АТО (ООС),  яким встановлено
статус «Інвалід  війни» для вирішення соціально-побутових питань,  обсяги
фінансування збільшити на 3 тис. грн;

-  в  розділі  4  «Поховання  та  похоронна  справа»  вилучити  пункт  2
«Поховання  померлих  одиноких  громадян,  осіб  без  певного  місця
проживання,  громадян,  від поховання яких відмовилися рідні,  невпізнаних
трупів».

2. у пункті 8 «Визначити розмір одноразової матеріальної допомоги»
додатку до Програми «Порядок надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам,  які  внаслідок  недостатнього  матеріального  забезпечення



потребують  соціальної  підтримки»,  в  абзаці  9)  надання  матеріальної
допомоги  учасникам  АТО,  яким  встановлено  статус  «Інвалід  війни»  для
вирішення  соціально  –  побутових  питань  словосполучення  22  тис.  грн.
замінити на словосполучення: - 15 тис. грн. (інвалідам війни І групи), - 5 тис.
грн. (інвалідам війни ІІІ групи).

Сільський голова                                              Вячеслав СУСПІЦИН


