
КРИСИНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ

xAPKIBcbKoi оБлАстI
XL сесiя YII скликання

Рiшепня
Вiд 23 грудня 2019 року

Про затвердження Програмп
<<Соцiальнпй захист>) на 2020 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 34 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в

YKpaiHi>>, Крисинська сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити Програму <Соцiальний захист>> на 2020 piK /додасться/.

2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну
деIIутатську комiсiю з питань плацування бюджету i фiнансiв, соцiального
захистч населення та економ1

Крпсинський сiльський БоБрик

м 604-чIl

пiдприсмничтва (Семко О. М.).
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням XL cecii VII скликання
вiд 23.12.2019 р. ]\! 604-VII

прогрАмА
<<Соцiальний захист> на 2020 piK

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

з переходом Украiни до ринковот економiки, скороченням кiпькостi

,rрuцtооч"" пiдприемств, ростом uiH на Bici види послуг iToBapiB виникла

;;;;r; ;"rр;а; у "r"op"""i 
сiльськоi програми <Соцiальний захисD (далi -

Пр".р""О, 
"nu 

п"р"дбЙ" пчдuп"" од"орч"овоТ грошовоi допомоги iнвалiдам

;;;;;;u;."r, *алозабез.rече"им особам у разi тривалоi хвороби, стихiйного

лиха ia iнших обставин, а також надання допомоги на поховання деяких

категорiй осiб виконавцю волевиявлення померлого,

II. МЕТА ТА OCHOBHI ЗАВДАННЯ

метою Програми е соцiальний захист населення та iнших найбiльш

вразливих верств населення, що прохивають на територii Крисинськоi

"ir""unoi ради (с. Крисине, с. Бабенки, с, Новоселiвка, с, Кадниця,

с-ще Максимiвка).

Осповними завданнями Програми е:

t. Надання пенсiонерам. Be,tepaHaM, iнвалiдам, громадянам, якi

постраждаJIи внаслiдок Чорнобильсъкоi хатастрофи, учасникам

unrur"pop""r"rnoi операцii, непрацюючим малозабезпеченим громадянам та

i"-им'rЬш*анц"м с. Крисине, g-ща Максимiвка, с, Бабенки, с, Новоселiвка,

с, Кадниця одноразовоi грошовоi допомоги для вирiшення соцiально-побутових

проблем;
2. Виплата допомоги на поховання безрiдних не працюючих деяких

категорiй осiб виконавцю волевиявлення померлого вiдповlдно до постанови

KuOin"b MiHicTpiB УкраiЪи вiд 31.01.07 Nq 99 <Про затвердження Порядку

,аданrя маrерiчльноi дьпомоги на поховання деяких категорiй осiб виконавцю

воJIевиявлення померлого або особi, яка зобов'язалася поховати померлого)),

III. ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фiнансування заходiв Програми здiйснюеться в межах асигнуваI{ь,

передбачених загальним фондом мiсцевого бюджету,
' Обсяг фiнансуuu"п" 

-Про.рu" 
з мiсцевого бюджету на 2020 piK становить

150,0 тис. грн. (сто п'ятдесят тисяч грн, 00 коп,),



IV. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми забезпечить прак,l ичну реалiзацiю:
l. Закону Украiни (Про основи соцiальноi захищеностi iнвалiдiв в YKpaiHi>>

2. ЗаконУ Украiни <Про ocHoBHi засади соцiального захисту BeTepaHiB

праui та iнших громадян похилого BiKy в YKpaiHi>
З. Закону Укра'rЪи <Про поховання та похоронну справу);
4. Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 31.01.07 Ns 99 <Про

затвердження Порядку надання матерiальнот допомоги на лоховання деяких
категорiй осiб виконавцю волевиявлення померJIого або особi, яка

зобов'язалася поховати померлого)).
5. Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28 лютого 20l1 року Jtto 158

<про затвердження Порядку використання коштiв, передбачених у державному
бюджетi для надання однорiвовоi матерiальноi допомоги iнвалiдам та

непрацюючим малозабезпеченим особам>.

V. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
(соцIАльниЙ зАхист> нА 2020 PIK

1, Iнформувати мешканцiв сiльськоi ради щодо порядку отримання
одноразовоТ грошовоТ допомоги на поховання померлих родичiв,

Постiйно - виконавець: секретар сiльськоi ради - Федько Н. А.
2. Перевiряти документи пенсiонерiв, BeTepaHiB, iнвалiдiв, громадян, якi

постраждали внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи, учасникiв
антитерористичнот операцii та непрацюючих малозабезпечених громадян]
необхiднi для надання одноразовоi грошовот допомоги та допомоги на

поховання померлих мешканцiв населених пунктiв Крисинськоi сiльськоi ради
згiдно з чинн и v законодавсl во\4.

Постiйно виконавець: секретар сiльськоТ ради - Федько Н. А. та зав.

вiйськово-облiковим бюро Походзiй Т.С,
3. Проводити обстеження матерiа,rьно-побутових умов

малозабезпечених громадян та складати акти з метою надання iM

допомоги.
Постiйно - виконавець: секретар сiльськоi ради - Федько Н. А. та зав.

вiйськово-облiковим бюро Походзiй Т.С.
4. Вести облiк iнвалiдiв та iнших малозабезпечених осiб по Крисинськiй

сiльськiй ралi. якi поlребують надання Mar ерiальноТ лопомоги.
Постiйно - виконавець: секретар сiльськоi ради Федько Н. А. та зав.

вiйськово-облiковим бюро Походзiй Т.С.
5. Свосчасно видавати кошти iнвалiдам та iншим малозабезпеченим

мешканцям сiльськоТ ради за поданням протоколу засiдання бюджетноi KoMiciT

та згiдно з розпорядженням сiльського голови.
Постiйно - виконавець: головний бухгалтер сiльськоi ради - Семко О. М,

1нвалlдlв 1

матерiальноi

Секретар сiльськоi ради н. ФЕдько


