
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ‘ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  19.11.2018                                                             №  17
с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення дев‘ятнадцятої сесії від № 14 від 08.02.2018 
року «Про затвердження Програми соціального захисту населення на 
території Миколаївської сільської ради на 2018-2020 роки»

Відповідно  до  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», з метою розвитку інформаційного простору пільгової категорії населення
громади, сільська рада вирішила:

1. Внести  зміни  до  Програми  соціального  захисту  населення  на  території
Миколаївської сільської ради на 2018-2020 роки, а саме:

2. Заходи Програми доповнити пунктом 27:

2
7

Передплата  районної
газети  «Вісті  Сумських
громад»  зі  100  %
знижкою  вартості  для
пільгових  категорій
населення

Посвідченн
я  пільгової
категорії
особи

Постійна  комісія
сільської  ради,
відділ  надання
соціальної
допомоги  вдома,
виконком
сільської ради

Згідно
рішення
сесії
сільської
ради

3. Затвердити Порядок організації передплати районної газети «Вісті Сумських
громад» зі знижкою вартості для окремих пільгових категорій населення за
рахунок коштів бюджету сільської ради (додаток додається). 

4. Загальному  відділу та  відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності
забезпечити виконання заходів Програми.

5. Контроль  за  виконанням даного  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.

Сільський голова                                                                  С.В.Самотой



Додаток 
до рішення двадцять дев‘ятої 
сесії № 17 від 19.11.2018 року 

Порядок 
організації передплати районної газети «Вісті Сумських громад» зі знижкою

вартості для окремих пільгових категорій населення за рахунок коштів
бюджету сільської ради 

1. Цей Порядок регламентує надання пільг з передплати районної газети 
«Вісті Сумських громад» для окремих пільгових категорій населення, 
за рахунок коштів сільського бюджету Миколаївської сільської ради, 
зокрема:
1) інвалідів війни, 
2) учасників бойових дій, 
3) учасників війни, 
4) сімей загиблих ветеранів війни та АТО, 
5) ліквідаторів та потерпілих від аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії, 
6) Почесних Донорів, 
7) воїнів інтернаціоналістів та миротворців,
8) осіб з інвалідністю І та ІІ груп інвалідності загального 

захворювання,
9) інвалідів військової служби.

2. Пільга для вказаних у пункті 1 категорій населення надається у розмірі 
100 % знижки вартості видання газети «Вісті Сумських громад» з 
урахуванням плати за оформлення та доставки.

3. У разі проживання за однією поштовою адресою (зареєстрованим 
місцем проживання) декількох осіб пільгової категорії з числа 
зазначених уп.1 Порядку, передплата газети здійснюється в кількості 
одного примірника на домогосподарство.

4. Пільги (знижки) з передплати цієї газети для окремих пільгових 
категорій надаються на підставі даних реєстру осіб пільгової категорії 
по громаді.

5. Миколаївська сільська рада укладає договір про доставку поштових 
відправлень та періодичних друкованих видань з ПАТ «Укрпошта», 
надає списки пільговиків та проводить перерахування вартості виданої 
районної газети «Вісті Сумських громад» з урахуванням оформлення 
підписки та доставки вказаного періодичного друкованого видання 
відповідно до кошторисних призначень.

6. Передплата районної газети «Вісті Сумських громад» зі знижкою 
вартості для окремих пільгових категорій населення здійснюється за 
рахунок коштів цільового фонду Миколаївської сільської ради.

Секретар сільської ради В.В. Непийвода
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