
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 08.02.2018 № 14
с. Миколаївка
Про затвердження  «Програми
соціального   захисту    населення
на території Миколаївської сільської ради  
на 2018-2020 роки»
 

Відповідно до Закону України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні», ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». постанови КМУ від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку 
надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпечення її проведення», від 16.12.1015 р. № 1094 «Про затвердження 
комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції 
громадян України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони 
України», з метою забезпечення соціальної і матеріальної допомоги пільговій категорії 
населення сільської ради, надання соціальної та матеріальної допомоги сім‘ям, члени яких
призвані на військову службу в період проведення антитерористичної операції до моменту 
їх демобілізації та особам, які опинились в екстремальній ситуації в зв’язку з тяжкою 
довготривалою хворобою, раптовим важким матеріально-побутовим становищем, 
пожежею, тощо Миколаївська сільська рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціального захисту населення на території Миколаївської 
сільської ради на 2018-2020 роки (додаток 1 додається).

2. Рекомендувати трудовим колективам підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності та приватним підприємцям, які працюють на території сільської ради, 
здійснити організаційно-практичні заходи щодо забезпечення виконання показників
і завдань Програми, досягнення якісних зрушень у соціальному забезпеченні 
пільгових категорій населення  території сільської ради.

3. Контроль  за  виконанням цього  рішення  покласти  на  постійну комісію з  питань
охорони  прав  людини,  законності,  депутатської  діяльності  та  етики,соціального
захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.

4. Рішення сорок четвертої позачергової сесії Миколаївської сільської ради шостого 
скликання від 14.02.2017 року «Про затвердження Місцевої програми соціального 
захисту населення сільської ради на 2017-2018 роки» вважати таким, що втратило 
чинність.

Сільський голова С.В.Самотой


