
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША  ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 09.102019 № 13
с. Миколаївка

Про внесення змін та доповнень до рішення 19 сесії восьмого cкликання 
від 08.02.2018 року № 14 «Про затвердження Програми соціального 
захисту населення на території Миколаївської сільської ради на 2018-
2020 роки» 

Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань охорони прав 
людини, законності, депутатської діяльності та етики, соціального захисту 
населення, освіти, охорони здоров‘я, культури, молоді та спорту, відповідно 
до ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою забезпечення 
належних умов надання соціальної підтримки певним верствам населення 
громади, сільська рада вирішила:

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

1.1. пункти 5, 16  Заходів Програми викласти в такій редакції:
5 Виплата 

матеріальної 
допомоги 
інвалідам І 
групи для 
проходження 
гемодіалізу

Заява та письмова згода на 
обробку персональних 
даних, ксерокопії 1,2,11 
сторінки паспорту, довідка 
про присвоєння коду, 
довідка про відкриття 
рахунку в установі банку, 
посвідчення, довідка 
медичної установи щодо 
проходження лікування, 
копія довідки що 
підтверджує статус інваліда

Постійні 
комісії 
сільської 
ради

Згідно  
рішення сесії 
Миколаївської 
сільської ради
 



1
6

Надання 
одноразової  
матеріальної 
допомоги 
учасникам АТО,
у тому числі і 
яким 
встановлено 
статус «Інвалід 
війни» - на 
поліпшення 
житлово-
побутових умов
проживання

Заява та письмова згода на 
обробку персональних 
даних, ксерокопії 1,2,11 
сторінки паспорту, довідка 
про присвоєння коду, 
довідка про відкриття 
рахунку в установі банку, 
довідка про склад сім‘ї, 
копія військового квитка, 
копія довідки про групу 
інвалідності.

Постійні 
комісії 
сільської 
ради

Згідно  
рішення сесії 
Миколаївської 
сільської ради
 

2. Викласти Додаток 2 «Заходи Програми» у новій редакції 
(Додаток 1).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з  питань місцевого самоврядування, 
соціально-економічного розвитку громади, планування бюджету, 
фінансів, підприємництва та торгівлі.

Сільський голова С.САМОТОЙ


