
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від ______2018 № _____ 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2017 № 30-16/VII „Про 

затвердження міської Програми соціальної підтримки ветеранів  війни і праці, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально 

незахищених сімей міста Золотоноші „Турбота” на 2018 рік” із змінами  

 

 Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту 

населення (01.11.2018 № 2274 ) щодо внесення змін до  Програми соціальної 

підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної 

операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші 

„Турбота” на 2018 рік”, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні” ,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 04.12.2017 № 30-16/VII „Про 

затвердження міської Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально 

незахищених сімей міста Золотоноші „Турбота” на 2018 рік” із змінами  від 

26.06.2018 № 35-34/VIІ, від 30.08.2018 № 37-8/ VII,  виклавши у додатку 2 в 

новій редакції: 

- пункт 1 розділу ІІІ: 

 

п. 1. 

 

Надання інвалідам 

1 та 2 груп по зору 

50% знижки 

тарифів 

абонентської 

плати за 

користування  

квартирним 

телефоном 

Міськвиконком Протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

6100,00 

- пункт 1 розділу IV: 

 

п. 1. 

 

Надання 

матеріальної 

допомоги на 

лікування 

Міськвиконком Протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

37938,80 



соціально 

незахищеним 

верствам 

населення 

- пункт 2 розділу IV: 

 

п. 2. 

 

Надання допомоги 

сім’ї на поховання у 

разі смерті особи, яка 

не належить до 

пенсіонерів і не 

застрахована в 

системі 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

 

Міськвиконком Протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

3000,00 

- пункт 1 розділу VI: 

 

п. 1. 

 

Організація 

передплати міської 

газети „Златокрай” 

для ветеранів війни і 

праці, інвалідів 

першої групи, 

малозабезпечених 

сімей, тощо  

Міськвиконком Перше та 

друге 

півріччя 

При 

наявності 

коштів у 

міському 

бюджеті 

76770,90 

 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) вжити заходів щодо 

фінансування програми „Турбота” на 2018 рік з урахуванням змін, внесених цим 

рішенням. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Судді С.В., контроль за виконанням рішення покласти на депутатську 

комісію з питань охорони здоров’я, навколишнього середовища та соціального 

захисту населення (Жорновий В.Ю.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукомська 53320 


