
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29.04.2021 № 7-7/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції 

Об’єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

Золотоніської територіальної громади  „Турбота” на 2021 рік зі змінами 

 

 Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту 

населення  (20.04.2021 № 1235) щодо внесення змін до Програми соціальної 

підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників 

антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних сил, 

малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської 

територіальної громади „Турбота” на 2021 рік зі змінами, керуючись п. 22 ч. 1 

ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції 

Об’єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

Золотоніської територіальної громади „Турбота” на 2021 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 15.12.2020 № 2-19/VІII зі змінами від 28.01.2021      

№ 3-22/VІII, 09.02.2021 №3-67/VІII, 23.03.2021 № 5-12/VІII, виклавши у 

додатку 2 в новій редакції: 

- пункт 2 розділу І: 

 

 2. 

 

Фінансування 

міської програми 

соціальної 

підтримки осіб, які 

не здатні до 

самообслуговування 

та потребують 

постійної 

сторонньої 

допомоги 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

Бюджет 

Золотоніської  

міської 

територіальної 

громади  

170,5 



- пункт 12 розділу ІІІ: 

 

 12. 

 

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. 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

Бюджет 

Золотоніської  

міської 

територіальної 

громади  

38,0 

 

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

фінансування програми „Турбота” на 2021 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 постійну 

комісію з  гуманітарних питань (Денисюк Л.І.). 

 

 

Міський голова      Віталій  ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Лукомська 23320 


