
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.11.2019 № 48-89/VII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до міської Програми соціальної підтримки ветеранів  війни і 

праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, учасників операції 

Об’єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста 

Золотоноші „Турбота” на 2019 рік зі змінами 

 

 Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту 

населення (18.11.2019 №2172) щодо внесення змін до Програми соціальної 

підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної 

операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші 

„Турбота” на 2019 рік”, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні” ,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до міської Програми соціальної підтримки ветеранів війни і 

праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, учасників операції 

Об’єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста 

Золотоноші „Турбота” на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради  

від 04.12.2018 № 41-12/VII, зі змінами від 18.07.2019 № 46-46/VII, від 

30.08.2019 № 47-7/VII, від 22.10.2019 № 48-10/VII, виклавши у додатку 2 в 

новій редакції: 

- пункти 1 та 2 розділу І: 

 

п.1 Утримання центру 

соціальної 

допомоги 

 

МУПСЗН Протягом 

року 

 

Міський 

бюджет 

 

Спеціальний 

фонд 

 

8017,1 

 

 

 

310,3 

 

п. 2. 

 

Фінансування 

міської програми 

соціальної 

підтримки осіб, які 

Міськвиконком Протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

 

31,2 



не здатні до 

самообслуговування 

та потребують 

постійної 

сторонньої 

допомоги 

- - пункти 11 та 14 розділу ІV: 

 

п. 11. 

 

Фінансування  

видатків по наданню  

послуг  

зубопротезування   

інвалідам війни,  

учасникам бойових  

дій, учасникам  

антитерористичної  

операції та  

постраждалим  

внаслідок аварії на 

ЧАЕС І та ІІ  категорії 

Міськвиконком 

 

Протягом 

року 

Міський 

бюджет 

112,5 

 

 

п. 14. 

 

Фінансування 

видатків  на виплату 

компенсації вартості 

путівок санаторно-

курортним закладам 

чи закладам 

відпочинку шляхом 

безготівкового 

перерахування 

грошової допомоги 

для оздоровлення 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок ЧАЕС І кат. 

МУПСЗН 

 

Протягом 

року 

Міський 

бюджет 

36,5 

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

фінансування програми „Турбота” на 2019 рік з урахуванням змін, внесених 

цим рішенням. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Ніщенко М.Е. контроль за виконанням рішення покласти на депутатську 

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

захисту населення (Неліна Л.Т.). 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

Лукомська 53320 


