
  

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___»___________20 __ року   Баштанка                                           №_______
     

 

Про  попередній   розгляд    проєкту 

рішення  Баштанської  міської ради  

«Про  внесення  змін   до   міської 
Комплексної програми соціального 

захисту населення «Турбота» на 
період до 2021 року, затвердженої 
рішенням міської ради від 27 лютого 
2017 року №2 
 

 

       Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  розглянувши проєкт рішення  «Про внесення змін 
до міської Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на 
період до 2021 року, затвердженої рішенням міської ради від 27 лютого 2017 
року №2»,  виконавчий комітет міської ради  
 
 

ВИРІШИВ: 

 

      Схвалити проєкт рішення Баштанської міської ради «Про внесення змін до 
міської Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на 
період  до 2021 року, затвердженої рішенням міської ради від 27 лютого 2017 
року №2» та винести  даний проєкт на розгляд чергової сесії міської ради           

(проєкт рішення додається). 
 

 
 

          

 

 

Міський голова                                                                   Іван РУБСЬКИЙ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ____________2020 року    № ____       Баштанка 

 

Про      внесення      змін    до   міської 
Комплексної     програми   соціального  
захисту населення  «Турбота» на період 

до 2021 року,   затвердженої   рішенням 

міської ради від 27 лютого2017 року №2 

 

        Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект рішення міської ради 
щодо внесення змін до міської Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської 
ради від 27 лютого 2017 року №2, враховуючи висновки постійних комісій, 
міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

      1.Внести зміни до міської Комплексної програми соціального захисту  
населення «Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської 
ради від 27 лютого 2017 року № 2, до розділу  3 «Матеріальна підтримка 
категорії ветеранів війни та інших громадян» Заходів щодо виконання міської 
Комплексної  програми соціального захисту населення «Турбота», а саме: 

1)  пункт 14 викласти в новій редакції: «Забезпечити надання пільг на 
житлово - комунальні послуги особам з інвалідністю I та II групи по зору» та 
доповнити додатком №14 до Програми «Порядок фінансування компенсацій на 
оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю I та II групи по зору  
(додається). 

2) доповнити пунктами  22, 23 ( додається); 
2. Доповнити пункт 2 додатку 12  «Порядок  надання матеріальної 

допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників операції об’єднаних сил( 
АТО) на сході України» абзацом в наступній редакції: 
«Одноразова матеріальна допомога, у разі звернення, може виплачуватися 
малозабезпеченим сім’ям  (батькові або матері, одному з подружжя, який не 
одружився вдруге)  військовослужбовців Збройних Сил Україні та інших 
військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули чи померли  
під час проходження військової служби в зоні ООС,  від 5,0 тис до 15,0 тис. грн. 

3.  У тексті міської Комплексної програми соціального захисту  населення 
«Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської ради від        
27 лютого 2017 року № 2, слово «інвалід» замінити словами «особи з 
інвалідністю». 
 

Міський голова                                                                Іван РУБСЬКИЙ 


