УКРАЇНА
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від

квітня 2016 року

№
м.Новомиргород

Про районну комплексну програму
соціальної підтримки учасників
анти терористичної операції і членів
їх сімей, сімей загиблих учасників АТО
та вшанування пам’яті загиблих на
2014 – 2020 роки
На виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року №150
“Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції” та на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,
районна рада
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни до районної комплексної програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників
АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014 – 2020 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 12.11.2014 року № 418 (із змінами згідно рішення районної ради
від 25.12.2015 року № 16), а саме :
викласти пункт 2 розділу І “Соціальна підтримка, медичне обслуговування
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і
поранених учасників АТО” напрямів реалізації та заходів Програми у новій редакції
(додається).
2. Рекомендувати районній державній адміністрації внести зміни до
Порядку
виплати
одноразової
матеріальної
допомоги
учасникам
антитерористичної операції або ж членам їхніх сімей, що опинилися в складних
життєвих обставинах та сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради “ З питань бюджету, фінансів, власності, інвестицій”.
Голова районної ради

С.Совенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Новомиргородської районної ради від
квітня 2016 року №
VІІ. Напрями реалізації та заходи Програми
Очікуваний
Орієнтовні
обсяги
результат
фінансування
(вартість),
тис.грн..
1
2
3
4
5
6
7
РОЗДІЛ І. Соціальна підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників антитерористичної операції,
військовослужбовців і поранених учасників АТО
Соціальний захист
2.
Надання щорічної
2014 - 2020
Органи місцевого
Бюджети
2016 р. – 100000
Матеріальна
одноразової
самоврядування
органів
2017 р. – 100000
підтримка
матеріальної допомоги,
району,
місцевого
2018 р. – 100000 учасників АТО,
згідно з Порядком
управління
самоврядування, 2019 р. – 100000
членів сімей
розробленим
соціального
районний
2020 р. – 100000
загиблих та
райдержадміністрацією:
захисту населення
бюджет
поранених
- учасникам
райдержадміністра
учасників АТО
антитерористичної
ції
операції або ж членам
їхніх сімей, що
опинилися в складних
життєвих обставинах у
розмірі до 5000 грн.;
- сім’ям загиблих
(померлих) учасників
АТО – 5 000 грн.
_____________________

№
з/п

Перелік заходів
Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

