
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.10.2022 № 24-11/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, соціально незахищених сімей та 

внутрішньо переміщених осіб Золотоніської територіальної громади  „Турбота” 

на 2022 рік зі змінами 

 

 Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту 

населення (17.10.2022 № 2355) щодо внесення змін до Програми соціальної 

підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників 

антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних сил, 

малозабезпечених, соціально незахищених сімей та внутрішньо переміщених 

осіб Золотоніської територіальної громади „Турбота” на 2022 рік (далі - 

Програма), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” ,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми, затвердженої рішенням міської ради від 

22.12.2021 № 16-12/VІII зі змінами від 14.03.2022 № 18-14/VІII, 26.05.2022  

№ 20-5/ VІII, 28.06.2022 № 21-16/VІII, 10.08.2022 № 22-10/VІII,27.09.2022 № 23-

10/ VІII, виклавши в новій редакції: 

- пункт 1 та 2 розділу ІІ додатку 2 

 

п. 1. 

 

Фінансування 

Програми 

поліпшення 

медичного 

забезпечення 

ветеранів війни, 

осіб, на яких 

поширюється 

чинність Закону 

України «Про 

статус ветеранів 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

Протягом 

року 

Бюджет 

Золотоніської 

міської 

територіальної 

громади 

Загальний 

фонд 

 

 

0 



війни, гарантії їх 

соціального 

захисту» 

п.2 Встановлення 

одноразової 

щорічної 

допомоги 

особам,з числа 

громадян, що 

зареєстровані та 

проживають на 

території 

Золотоніської  

міської 

територіальної 

громади, яким 

виповнилося 100 

і більше років 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

Бюджет 

Золотоніської  

міської 

територіальної 

громади 

10,0 

- пункт 1 та  8 розділу ІVдодатку 2  

п.1 Надання 

матеріальної 

допомоги на 

лікування 

соціально 

незахищеним 

верствам 

населення 

Міськвиконком Протягом 

року 

Бюджет 

Золотоніської  

міської 

територіальної 

громади  

112,5 

п.8 Фінансування 

видатків по 

забезпеченню 

санаторно-

курортним 

лікуванням  

учасників бойових 

дій з  

числа осіб, які брали 

безпосередню участь 

в 

АТО/ООС 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Протягом 

року 

Бюджет 

Золотоніської  

міської 

територіальної 

громади 

0 

-  пункт 1 розділу VІ додатку 2 

п.1 Організація 

передплати 

міської газети 

„Златокрай” для 

ветеранів війни і 

Міськвиконко

м 

Перше та 

друге 

півріччя 

При наявності 

коштів у 

бюджеті 

Золотоніської  

міської 

430,1 



праці,  осіб з 

інвалідністю,пос

траждалих 

внаслідок ЧАЕС, 

одиноких, 

малозабезпечени

х сімей, тощо 

територіально

ї громади 

 

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

фінансування програми „Турбота” на 2022 рік з урахуванням змін, внесених цим 

рішенням. 

3.Координацію роботи з виконання рішення доручити першому  заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

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

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Лукомська 23320 


