
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від   26 вересня   .2018 року № 6                        ХХШ сесія селищної ради
смт.Воскресенське                                           восьмого скликання

«Про делегування повноважень на здійснення
виконання державних програм соціального
захисту населення до управління соціального
захисту населення Вітовської РДА»

            
            Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,  статті  93 Бюджетного кодексу України,згідно  листа  директора
департаменту  фінансів  облдержадміністрації   №042-23/2545  від  13.09.2018
року , селищна рада  

ВИРІШИЛА:

          1.Делегувати районному бюджету Вітовського району виконання
повноважень на здійснення видатків бюджету Воскресенської селищної ради
у 2019 році за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:
          -  на  надання  пільг  та  житлових субсидій  населенню на  оплату
електроенергії,  природного  газу,  послуг  тепло-,  водопостачання  і
водовідведення,  квартирної  плати  (утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових  територій),  управління  багатоквартирним  будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, 

-  на  надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, 

-  на  виплату  допомоги  сім`ям  з  дітьми,  малозабезпеченим  сім`ям,
особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  особам  з  інвалідністю,  дітям  з
інвалідністю, тимчасової  державної допомоги дітям,  тимчасової  державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку,  але  не  набула  права  на  пенсійну  виплату,  допомоги  по  догляду  за
особами  з  інвалідністю  І  чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  розладу,
компенсаційної  виплати непрацюючій працездатній  особі,  яка  доглядає  за
особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного
віку, 



-  на виплату державної  соціальної  допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  грошового  забезпечення  батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять
за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя. 

           2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету,фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності.

                   Селищний голова                              О.Шаповалов


