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РІШЕННЯ  
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с. Миколаївка  

Про затвердження Програми  

соціального  захисту  населення  

на території Миколаївської сільської   

ради  на 2021-2025 роки 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

згідно Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної 

поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про Державну службу 

спеціального зв'язку та захисту інформації України», «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», 

«Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу, 

малозабезпеченим сім'ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», постанови Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня 1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», постанови 

Кабінету Міністрів України  №558 «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» та інших 

актів законодавства відповідного спрямування, з метою реалізації політики у 

сфері соціального захисту населення, яке зареєстроване на території 

Миколаївської громади, підвищення життєвого рівня малозабезпечених 



громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію 

(стихійне лихо, пожежа, катастрофа, тяжка довготривала чи раптова хвороба та 

інше), воїнів-інтернаціоналістів, учасників антитерористичної операції та 

членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та 

молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, сільська рада 

вирішила: 
 

1. Затвердити Програму соціального  захисту  населення на території  

Миколаївської сільської ради  на 2021-2025 роки (додаток 1 додається). 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності сільської ради виходячи з 

можливостей дохідної частини бюджету, при складанні проекту сільського 

бюджету на 2021 – 2025 роки передбачити потребу в коштах на виконання 

Програми.  

3. Інформацію про хід виконання Програми заслухати щороку на 

засіданні виконавчого комітету. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію із 

соціальних питань, забезпечення законності та правопорядку, депутатської 

діяльності та етики, світи, охорони здоров’я, культури та спорту. 

 

 

 

Сільський голова                 Сергій САМОТОЙ  


