
 

 

 

 

  
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «___»_________20___  року № ____     Порядковий номер сесії   (римськими              

    Баштанка                                                      цифрами) та скликання (словом) 

 

 

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 

  

 Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 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 до міської Комплексної програми соціального захисту населення 
«Турбота» на період до 2021 року, затвердженої рішенням міської ради від   27 

лютого 2017 року № 2, такі зміни: 

  

1) додаток 9 «Порядок №9 фінансування з місцевого бюджету  для надання  
адресної  допомоги  особам, які перебувають  у складних життєвих обставинах» 
в пункті 2 розділу 2 «Надання адресної допомоги особам, які перебувають у 
складних життєвих обставинах»  викласти в новій редакції (додається); 

 

2) затвердити додаток 16 «Порядок №16 фінансування з місцевого 
бюджету  компенсації  пільг по безоплатному проїзду залізничним транспортом 
пільгової категорії населення шляхом відшкодування витрат організації 
надавачу послуг» (додається) в пункті  7 розділу 3 «Матеріальна підтримка 



категорії ветеранів війни та інших громадян  (Порядок №16 фінансування 
додається)» викласти в  редакції;  

 

3) додаток 7 «Порядок №7 фінансування з місцевого бюджету  для надання  
пільг з послуг зв’язку пільгової категорії населення шляхом відшкодування 
витрат організації надавачу послуг» (додається) в пункті 13 розділу 3 
«Матеріальна підтримка категорії ветеранів війни та інших громадян  (Порядок 
№7 фінансування додається)» викласти в новій редакції. 
 

  

  

     

Міський голова                                                                Олександр БЕРЕГОВИЙ



                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО: 
                                                                                            Рішення міської ради 

                                                                                                            2021р. №   
          

                                                                                             Додаток  9 

                                                                                             до Заходів Програми       
 

ПОРЯДОК №9 

фінансування  з місцевого бюджету для надання  адресної допомоги особам, 
які  перебувають у складних життєвих обставинах 

 

 1.Цей Порядок визначає механізм фінансування видатків, передбачених в 
міському бюджеті для надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
незахищеним верствам населення , які опинилися в складних життєвих 
обставинах відповідно до міської  Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2021 року. 
 2. Одноразова адресна матеріальна допомога виплачується особам, що 
зареєстровані та проживають на території Баштанської об’єднаної 
територіальної громади за умови настання непередбачених надзвичайних 
ситуацій (довготривала хвороба, пожежа, підтоплення, стихійне лихо, тощо), 
які сім’я не може подолати без сторонньої допомоги. 
 3.Одноразова  адресна матеріальна допомога виплачується на підставі: 

заяви про надання одноразової матеріальної допомоги; 
копії паспорта та ідентифікаційного коду; 
акту обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, 

складений депутатом Баштанської міської ради; 

довідка медичного закладу – для допомоги на лікування; 
на ліквідацію наслідків, заподіяних непередбаченими надзвичайними 

ситуаціями техногенного та природного характеру-відповідні акти, клопотання 
старости. 

4.Розмір матеріальної допомоги визначається, виходячи з обставин, що 
склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї, в межах від 500 до 3000 грн. 

5.Фінансування одноразової адресної матеріальної допомоги проводиться 
за рахунок коштів міського бюджету. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  
 виконавчих органів ради                                       Світлана ЄВДОЩЕНКО 

 

 



 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                             Рішення міської ради  
                                                                                             від              2021 р.№   
                                                                                             Додаток 16  

                                                                                            до Заходів Програми  
 

П О Р Я Д О К  № 16 

 

фінансування з міського бюджету компенсації  пільг по безоплатному 
проїзду залізничним транспортом   пільгової категорії населення шляхом 

відшкодування витрат організації надавачу послуг 

 

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування видатків з міського 
бюджету компенсації пільг по безоплатному проїзду залізничним транспортом 
пільгової категорії населення шляхом відшкодування витрат організації навачу 
послуг відповідно до міської програми соціального захисту населення 
«Турбота». 

2. Відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про жертви нацистських 
переслідувань», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про основні 
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 
Україні», «Про  охорону дитинства», «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» має право пільгова категорія 
населення. 

3. Підприємство АТ «Укрзалізниця» готує звіт по категоріях з 
підтверджуючими списками осіб та передає до відділу з соціальних питань 
Баштанської міської ради для відшкодування витрат відповідно до договору. 

4. Відділ з соціальних питань Баштанської міської ради направляє списки  
отримані від АТ «Укрзалізниця» до управління соціального захисту населення 
Баштанської райдержадміністрації для проведення звірки в Єдиному 
державному реєстрі пільговиків та після отримання результатів  надає відділу 
бухгалтерського обліку  для розрахунку з підприємством на підставі договору. 

5. Міська рада надає управлінню Державної казначейської служби у 
Баштанському районі платіжні доручення щодо перерахування коштів. 
 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради                                            Світлана ЄВДОЩЕНКО 



                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                             Рішення міської ради  
                                                                                             від              2021 р.№   
                                                                                             Додаток 7  
                                                                                            до Заходів Програми  

 

П О Р Я Д О К  № 7 

 

фінансування з міського бюджету для надання пільг з послуг зв’язку   
пільгової категорії населення шляхом відшкодування витрат  

організації надавачу послуг 

 

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування видатків з міського 
бюджету на надання пільг з послуг зв’язку пільгової категорії населення 
шляхом відшкодування витрат відповідно до міської програми соціального 
захисту населення «Турбота». 

 

2. Відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про жертви нацистських 
переслідувань», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про основні 
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 
Україні», «Про  охорону дитинства», «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» має право пільгова категорія 
населення. 

 

3. Підприємство зв’язку готує звіт по категоріях з підтверджуючими 
списками осіб та передає до відділу з соціальних питань Баштанської міської 
ради для відшкодування витрат. 

 

4. Розрахунок з підприємством здійснює Баштанська міська рада на 
підставі договору. 

 

5. Міська рада надає управлінню Державної казначейської служби у 
Баштанському районі платіжні доручення щодо перерахування коштів. 
 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради                                            Світлана ЄВДОЩЕНКО 


