
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

____________________     сесії 

восьмого скликання 

РІШЕННЯ (ПРОЕКТ) 

 

______________р.                                                                                                     № ______ 

Про внесення змін до Програми «Турбота»  

по поліпшенню соціального захисту  

громадян на  2022 рік  

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», Закону України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку України», Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», з метою реалізації соціальної політики, 

посиленню соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, одиноких 

непрацездатних та малозабезпечених громадян, враховуючи рекомендації 

постійних комісій селищної ради та керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада 

В И Р І Ш И Л А 

1. Внести зміни до Програми «Турбота» по поліпшенню соціального 

захисту громадян на  2022 рік затвердженої рішенням сесії Воскресенської 

селищної ради № 6 від 22.12.2021 року  виклавши її в новій редакції згідно з 

додатком, що додається . 

          2. Доповнити заходи  Програми «Турбота» по поліпшенню соціального 

захисту громадян на  2022 рік затвердженої рішенням сесії Воскресенської 

селищної ради № 6 від 22.12.2021 року додатком  № 5 (додається) «Виплата 

одноразової матеріальної  допомоги сім’ям, загиблих та померлих учасників 

бойових дій, на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на 

території інших країн». 

          3. Доповнити заходи  Програми «Турбота» по поліпшенню соціального 

захисту громадян на  2022 рік затвердженої рішенням сесії Воскресенської 

селищної ради № 6 від 22.12.2021 року додатком  № 5 (додається) «Надання 
одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян». 



        4. Затвердити Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 

іншим категоріям громадян (додається). 

  

        5. Відділу соціального захисту населення Воскресенської селищної ради 

(Зябко С.В.) протягом 10 календарних днів після оприлюднення цього рішення 

здійснити погодження кандидатур до складу комісії з розгляду питань надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, та не пізніше ніж через 15 

календарних днів підготувати проект розпорядження щодо затвердження 

персонального складу зазначеної комісії. 

 

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, бюджету та соціально-економічного 

розвитку. 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Тетяна БІЛОЗОР 

 


