
ш
кА сIльськрисинсь кА рАдА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ

xAPKlBcbKoi оБлАстI
Позачергова XLI сесiя YII скликання

Рiшення
Вiл 07 лютого 2020 року Ns 638-VII

Про внесення змiн до рiшення JФ 109-VII Х cecii YII скликання вiд

07.10.2016 (<Про затверд)t(ення Полоlкення про надання
одноразовот матерiальноi допомоги незахищеним верствам

насе;ення та учасникам АТО> та до рiшення Ns 264-VII XXI cecii
VII склпкання вiд 22.|2.20|7 <<Про внесення змiн до рiшення
м l09-vII Х cecii VII скликання вiд 07.10.201б <<Про затвердтсення

полоlсення про падання одноразовоi матерiальноi допомоги
llезахищ€ним верствам васелення та учасникам Ато>>

КеруючисЬ Законом УкраТнИ <Про мiсцеве самоврядування в YKpa'lHi)),

вiдповiдно до Бюджетного кодексу Украiни, враховуючи рекомендацii
депутатiв Крисинськоi сiльськоi ради та з MeToIo сприяння вирiшенню

матьрiально-побутових, медичних, соцiальних проблем малозабезпечених

.рой"" nu""n"nr" пунктiв Крисинськоi сiльськоi ради та. демобiлiзованих,
пъ"rрu*д-r* yuu"r"niu антитерористичнот операцiт та членiв сiмей загиблих

пiд час здiйснення АТО. Крисинська сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1 . Внести змiни до Роздiлу 2 Положення, а саме:

l. l . п. 2. l , викласти на ступнiй редакцiТ:
Розмiр ,L,шmерiапьноi' dопомоеu вцзнача€пьсяj вuхоdячu з обсtпавuн, lцо

сюаааuся , "po"yior"ra рiвня забезпеченоспi cLl,t't mа в меэ!сах вudiленuх

ciлbcbkLL|4 бюdасеtпом асuzлlувань. Маmерiачьна doпolyloza вudiлясtпься в

epotuoBoMy вuzляdi в розмiрi вid 1000 do 5000 zpuBeHb.

|.2. п, 2.2. викласти в наступнiй редакцii:
HQ часlпкове вidu.Lкоdування вuпраm на поховалlня непрацезdаtпнtlх

безрidнtьt zромаdян, заре€спlрованuх на перurпорii KpucuHcbKoi сiльськоi padu

doio,Moza iudаеmьсЯ у розмiрi do 4000 ерн. (Посmанова Кабiнеmу MiHicmpiB

YKpaiHu NЬ 99 Bid 31.01.2009 року),
1.3. п. 2.3. викласти в наступнiй редакцii:
На хiмiоmерапiю па хiрурZiчне влпwчання онкохворам zромаdянал,t,

зарессll|рованu,м на rперumорii' KpucullcbKoi cLп|,cbчoi раdu dопомоеа вudа€lпься у
розмiрi l 0000,00 zpuBeHb,



l,4, Додати до Положення п. 2,8, та викласти його в наступнiй редакцii:
На оduн i rпой эtсе Bud хворобu чu хiрурziчноzо вlпручання наdаваmu

маtперiапьну dопомоzу oduH раз у dва poKu,
2. Внести змiни до Роздiлу 4 Положення, а саме п. 4.1. викласти в

наступнiй редакцii:
Головнuй бусzапmер ciлbclJKoi' padu зdiйснюе вцплаlпу ?роutово|

Mamepiaqb+oi dопомоzu в розмiрi вuзначеноi рiшенняц cecil' сiльськоi' раdu
LцJlжoM з(lрахувqння на карtпковuй рахунок, вidкрuпuй у банках.

3. Затвердити Положення про надання одноразовоi матерiальноi
доrrомоги незахиценим верствам населенЕя та демобiлiзованим, посlраждаJIим
учасникам антитерористичноi операцii, членам сiмей загиблих пiд час
здiйснення АТО , жителям сiл Крисине, Бабенки, Кадниця, Новоселiвка та
селища Максимiвка згiдно з додатком з внесенням змiн /,щодасться/.

4. Положення tlро надання одноразовоТ матерiальноТ допомоги
незахищеним верствам населення та демобiлiзованим, постраждалим
учасникам антитерористичноi операцij, членам сiмей загиблих пiд час
здiйснення АТО - жителям сiл Крисине, Бабенки, Кадниttя, Новоселiвка та
селиша Максимiвка та аналiз його реlуляIорноtо влливу розviсtити на
офiuiйному сайтi Крисинськоi сiльськоi ради в мережi IHTepHeT.

5, Контро:rь за виконанням цього рiшення покласти на постiйну
деIlутатську комiсiю сiльськоi ради з питань плацування бюджету i фiнансiв,
соцiаJIьного захисту населення та економiчного розвитку (Семко О, М.).

Крисинський сiльський БоБрик|,,о"]*


