
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 18.11.2019      № 02
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 у пункт 9 Паспорту Програми соціального захисту 
населення на території Миколаївської сільської ради на 2018-2020 роки
та викласти Паспорт в новій редакції, а саме:

Паспорт
Програми соціального  захисту  населення на території

Миколаївської сільської ради  на 2018-2020 роки
 

1.
Ініціатор розроблення 
Програми
 

Виконавчий комітет Миколаївської сільської 
ради

2.

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення Програми

Розпорядження голови Миколаївської сільської 
ради «Про схваленняпроекту програми 
соціального захисту населення на 
територіїМиколаївськоїсільської ради на 2018 – 
2020 роки»



3. Розробник Програми
Виконавчий комітет Миколаївської сільської 
ради

4. Співрозробники Програми
Фінансове управління Миколаївськоїсільської 
ради

5.
Відповідальний виконавець
Програми

Виконавчий комітет Миколаївської сільської 
ради

6. Учасники Програми
Відділнадання соціальної допомоги вдома, 
Служба у справах дітей сільської ради 

7. Термін реалізації Програми2018-2020роки

8.
Перелік бюджетів, що 
беруть участь у виконанні 
Програми

Місцевий бюджет Миколаївської сільської ради

9.

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми,
усього, 
у тому числі:

 

1430 000  гривень:
2018 р.  – 300 тис грн.
2019 р.  – 430 тис грн.

2020 р.  – 700 тис грн.

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

2.1. Пункт 11  Заходів Програми викласти в такій редакції:
1
1

Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги особам, 
постраждалим в 
наслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 1 
категорії та 
учасникам ліквідації
наслідків аварії на 
ЧАЕС з нагоди 
відзначення Дня 
вшанування 
учасників ліквідації 
наслідків аварії на 
Чорнобильській 

Заява, ксерокопії 
1,2,11 сторінки 
паспорту, довідка про 
присвоєння коду, 
довідка про відкриття
рахунку в установі 
банку,  копія 
підтверджувального 
посвідчення, довідка 
про склад сім’ї.

Постійні 
комісії 
сільської 
ради, 
Виконавчи
й комітет  
сільської  
ради

До 1000 грн, 
згідно рішення
сесії 
Миколаївської 
сільської ради



АЕС

2.2. Заходи до Програми доповнити пунктом 32:
3
2

Надання 
одноразової 
грошової 
компенсації дітям – 
сиротам  та особам з
їх числа  на 
придбання житла в 
повному обсязі, які 
перебувають на 
квартирному обліку 
при виконавчому 
комітеті 
Миколаївської 
сільської ради

Заява, ксерокопії 
1,2,11 сторінки 
паспорту, довідка 
про присвоєння 
коду, довідка про 
відкриття рахунку в 
установі банку,  
копія 
підтверджувального 
посвідчення.

Постійні 
комісії 
сільської ради, 
виконавчий 
комітет  
сільської  ради 
з урахуванням 
положень 
постанов 
Кабінету 
Міністрів 
України від 
26.06.2019 
№ 616 та від 
15.11.2017 
№ 877

Згідно 
рішення сесії 
Миколаївської
сільської ради

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

4. 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


