
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         ХLІV сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

16 жовтня  2018 р.         №  782  -VIІ 

 

 

Про внесення змін до Заходів на 2018 рік до 

Програми соціального захисту населення 

Комсомольської  селищної ради на 2016-2019 

роки 

 

 Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», рішення ІV сесії Комсомольської селищної ради VІІ скликання «Про 

затвердження Програми соціального захисту населення Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки» від 25 грудня 2015 р № 58-VІІ, рішення 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради «Про подання на 

затвердження Комсомольської селищної ради змін до Заходів на 2018 рік до 

Програми соціального захисту населення Комсомольської селищної ради на 

2016-2019 роки» від 16 жовтня  2018 р. №  308 Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до  Заходів на 2018 рік до Програми соціального захисту 

населення Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки виклавши їх в 

новій редакції  (додаток № 1). 

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти  на  постійну комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального 

захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії  

Сілаєва В.А.). 

 

 

Комсомольський  

 селищний голова                                                                        Д.М. Діхтяр  
 

 

 

 

 

 



   Додаток №1 

до рішення ХLІV сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання  

від 16 жовтня 2018  року №  782 - VIІ 

 

ЗАХОДИ 

на 2018 рік до Програми соціального захисту населення 

Комсомольської селищної ради на 2018-2019 роки 

 

№ з/п  Зміст заходу Сума, грн. 

1 Надання матеріальної допомоги у т.ч. 237000,00 

1.1 на лікування згідно з Положенням про надання 

одноразової адресної грошової допомоги громадянам 

Комсомольської селищної ради 

96500,00 

1.2 у зв’язку з скрутним матеріальним становищем, 

спричиненим непередбачуваними обставинами (пожежа, 

стихійне лихо ) 

50000,00 

1.3 на поховання  деяких категорій населення згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. 

№ 99 

24000,00 

1.4 відшкодування частини витрат на встановлення газового 

лічильника у квартирі багатоповерхового  будинку 

2500,00 

1.5. у зв’язку з скрутним матеріальним становищем інваліда 

війни, учасника БД, громадянина, який перебуває на 

військовій службі в зоні АТО 

15000,00 

1.6 поранення  в зоні АТО громадянина, який перебуває на 

військовій службі в зоні АТО 

4000,00 

1.7  у зв’язку з скрутним матеріальним становищем 

пенсіонера  

45000,00 

2 поховання померлих одиноких громадян, осіб без 

певного місця проживання, громадян, від поховання 

яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних  трупів 

6000,00 

 Всього: 243000,00 (двісті 

сорок три тисяч грн.) 
 

 

 

Секретар 

Комсомольської селищної ради      Г.О. Куценко 

 


