
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я

                          2021 року №                                               сесія селищної ради  
                                                                                         

Про внесення змін до Комплексної  програми соціального
захисту населення "Турбота" на 2021 рік

Відповідно  до   пункту  22  статті  26,  статті  60  Закону України  "Про
місцеве  самоврядування  в  Україні",  враховуючи  рекомендації  постійної
комісії  з  питань  соціального  захисту  населення,  охорони  здоров’я,
материнства та дитинства, освіти, молоді та спорту, селищна рада

 ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  Комплексної   програми  соціального  захисту
населення  "Турбота"  на  2021  рік  затвердженої  рішенням  Воскресенської
селищної ради від 23.12.2020 року № 20.
         2. Затвердити  Порядок проведення компенсаційних виплат за пільговий
проїзд  залізничним  транспортом  приміського  сполучення  на  2021  рік
(Додаток 2 до Програми).
         3. Затвердити  Порядок відшкодування коштів за надані пільги з послуг
зв’язку (Додаток 3 до Програми).
        4.  Затвердити  Порядок   надання  грошової  допомоги   на  часткове
відшкодування вартості житлово-комунальних послуг на 2021 рік (Додаток 4
до Програми).
          5. Затвердити Програму забезпечення надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
особам  з  інвалідністю,   дітям  з  інвалідністю  ,  хворим,  які  не  здатні  до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на 2021 рік (Додаток
5 до Програми).
          6. Внести зміни до заходів Комплексної  програми соціального  захисту
населення "Турбота" на 2021 рік , а саме:
              - змінити назву заходу (додаток № 10 заходів) «Пільговим проїздом
один раз на рік (один раз на 2 роки) залізничним, водним, повітряним або



міжміським автомобільним транспортом» на «Надання  грошової  допомоги
на часткове  відшкодування  вартості  житлово-комунальних послуг на  2021
рік»;

-  змінити  назву  заходу  (додаток  №  11  заходів)  «Виплата  грошової
компенсації  фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги  громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам» на «Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
особам  з  інвалідністю,   дітям  з  інвалідністю  ,  хворим,  які  не  здатні  до
самообслуговування на 2021 рік».                        

                   7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію  з  питань  соціального  захисту  населення,  охорони  здоров’я,
материнства та дитинства, освіти, молоді та спорту  (Сивопляс О.В.).

Селищний голова                                                       Олександр  ШАПОВАЛОВ
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