
                                                                                                         
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  5 грудня 2012 року         №  272 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту малозабезпечених верств  

населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та  

громадян, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи Голованівського району 

на 2011 – 2015роки 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до  Комплексної програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2011-2015роки, затвердженої рішенням районної 

ради від 24 грудня 2010року № 20, а саме:  
 

- в пункті 4  Розділу ІІ «Надання адресної матеріальної допомоги мало 

захищеним верствам населення»  Заходів щодо реалізації Комплексної 

програми соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, 

ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи Голованівського району на 2011-2015роки,  текст «Територіальний 

центр соціальних послуг (надання соціальних послуг), фінансове управління 

райдержадміністрації» замінити на текст «Управління праці та соціального 

захисту населення районної державної адміністрації». 
 

- «Кошторис  витрат на виконання Комлексної  програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 



Голованівського району на 2011-2015роки, на 2013рік» викласти в новій 

редакції (додається). 

 

 - «Заходи  щодо реалізації Комплексної програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2011-2015роки»  викласти в новій редакції 

(додаються). 

 

 

 
 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

До Комлексної  програми  

соціального захисту малозабезпечених  

верств населення, інвалідів, ветеранів війни,  

праці та громадян, які постраждали  

внаслідок Чорнобильської катастрофи  

Голованівського району на 2011-2015роки 

 

Кошторис  витрат на виконання Комлексної  програми 

соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, 

ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2011-2015роки, на 

2013рік 

 
 

1.Стипендії інвалідам війни та учасників бойових дій, яким виповнилось 90 

років і більше в розмірі 100,00 грн. кожному  на суму – 22350 грн., з них на 

стипендії – 22000 грн. та 350 грн. на поштові витрати. 

 2. Компенсація   фізичним    особам –   44600 грн.,  з  них   на  допомогу – 

44000 грн., на поштові витрати – 600 грн.  

3.До дня Чорнобильської катастрофи 10000 грн., в тому числі 7000 грн.. на 

матеріальну допомогу та 3000  грн. на подарунки дітям -  чорнобильцям. 

4 До Дня ветерана 18000 грн., з них 18000 грн. на придбання санаторно – 

курортних путівок. 

5.До Міжнародного дня інвалідів для придбання санаторно-курортних путівок – 

18000 грн. 

6. Новорічні     подарунки дітям,  постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС – 

3000 грн. 

7.Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення  - 

50780 грн., з них, 50000 грн. на надання матеріальної допомоги та 780 грн. на 

поштові витрати. 

8. Матеріальна  допомога  матерям  та  вдовам    воїнів - інтернаціоналістів – 

4070 грн., в тому числі 4000 грн. на допомогу та 70 грн. на поштові витрати. 

9. Придбання  санаторно-курортних путівок для воїнів - інтернаціоналастів – 

9000 грн.  

10. Фінансування заходів, приурочених до Дня виведення військ з республіки 

Афганістан – 5000 грн. 

11. Грошова допомога інвалідам по зору 1 групи в розмірі 100,00 грн. кожному 

на суму 22400 грн. на оплату житлово-комунальних послуг, з них, 22000 грн. на 

надання матеріальної допомоги та 400 грн. на поштові витрати. 

 

 
 


