
                                                             

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2 сесія VII скликання 

(позачергова) 

(друге засідання) 

 

РІШЕННЯ 

 

 
            23 грудня  2015 року 

          
                    

           Про затвердження міської Програми 

           соціального захисту окремих  

           незахищених категорій населення  

           міста на 2016 рік  

 

 

 

                 Ознайомившись з міською Програмою соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення міста на 2016 рік, відповідно ст. ст. 26, 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рекомендацій постійної комісії 

міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва, управління майном, 

Гребінківська міська рада 

 

                  ВИРІШИЛА: 

                                

1. Затвердити міську Програму соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення міста на 2016 рік  (додається). 

  

 

                

 

                    Міський голова                                      В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                Додаток  

                                                                                  до рішення 2 позачергової сесії  

                                                                                  міської ради 7 скликаня 

                                                                                  від 23 грудня 2015 року.                              

 

                                               Міська програма 

                             соціального захисту окремих незахищених 

                             категорій населення міста 

                                                на 2016 рік. 

 

                                          1. Загальні положення. 

                  1. Соціальний захист окремих незахищених категорій населення міста є 

важливою ділянкою діяльності міської ради. 

 

                                          2. Мета і основні завдання. 

                 1. Метою міської Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення міста є надання адресної соціальної допомоги 

пільговим категоріям населення та особам, які опинились в складних життєвих 

обставинах, покращення їхнього соціального захисту, забезпечення 

міськвиконкомом  виконання повноважень у сфері соціального захисту населення, 

передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

                                         3. Організаційне та фінансове забезпечення. 

                 1. Виконавцем Програми є виконавчий комітет міської ради. 

                 2. Фінансування Програми  здійснюється   за рахунок коштів бюджету 

міста та інших надходжень. 

                 3. Розмір фінансування Програми соціального захисту окремих 

категорій населення на 2016 рік при наявності коштів в бюджеті міста – 35 000 грн. 

   

                        4. Система заходів. 

                 1. Надання матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, 

пенсіонерам, сім'ям загиблих військовослужбовців, інвалідам з дитинства, 

багатодітним сім'ям, іншим малозабезпеченим громадянам, що потрапили в 

скрутне матеріальне становище на лікування. 

                 2. Надання земельних ділянок для індивідуального городництва.                 

                 4. Надання ритуальних послуг з поховання самотніх громадян, осіб без 

постійного місця проживання, невідомих, а також  інших категорій 

малозабезпечених громадян, надання допомоги на поховання в інших випадках, 

передбачених законодавством. 

                 5. Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, 

зареєстрованих як безробітні. 

                 6. Сприяння закладам охорони здоров’я в транспортному забезпеченні – 

чергування автотранспорту міської ради в разі необхідності, згідно узгодженого 

графіку. 

 

 

                     Міський голова                                        В.І. Колісніченко 


