
                                                                                                        
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  31 січня 2014 року         №  387 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін та доповнень до  

Комплексної програми соціального захисту  

малозабезпечених верств населення, інвалідів,  

ветеранів війни,  праці та громадян, які  

постраждали внаслідок Чорнобильської  

катастрофи Голованівського району на 2011-2015роки 

 

 

Розглянувши звернення Голованівської районної державної адміністрації,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення 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, з урахуванням змін внесених рішенням 

районної ради від 05грудня 2012року № 272, 26 квітня 2013року № 314, а саме: 

1.1. Внести зміни до Кошторису  витрат на виконання Комплексної 

програми соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, 

ветеранів війни ,праці  та громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської  

катастрофи  Голованівського району на 2011-2015 роки» на 2013 рік:  

 

пункт 1. викласти в новій редакції: «Щомісячні  стипендії  інвалідам війни та 

учасникам бойових дій , яким виповнилося 90 років і більше  та особам  яким 

виповнилося 90 років і більше  в розмірі 150,00 грн. кожному  з січня 2013 року 

на суму 27218,00 грн. з них  на стипендії 26818,00 грн.  та 400,00 грн. на 

поштові витрати»;  

пункт 2. викласти в новій редакції: «Компенсація фізичним особам що надають 

соціальні послуги 45958,00 грн.  з них на компенсацію 45358,00 грн.; на 

поштові витрати 600,00 грн.»;  



пункт 5. викласти в новій редакції:  «до Міжнародного дня інваліда на 

придбання санаторно-курортних путівок 4770,00 грн.»;   

пункт 7. викласти в новій редакції: «Надання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим верствам населення 27650,00грн. з них на допомогу 27230, 

грн.; на поштові витрати 420,00 грн.»;  

пункт 9.  викласти в новій редакції: «на придбання санаторно-курортних 

путівок для воїнів – інтернаціоналістів 8610,00 грн.;  

пункт 11. викласти в новій редакції: «Надання грошової допомоги інвалідам 

зору I групи в розмірі 100,00 грн. кожному на суму 18484,00грн. з них на 

допомогу 18200, грн.; на поштові витрати 284,00 грн.». 

 

1.2. Доповнити Програму додатком  «Кошторис витрат на виконання 

Комплексної програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2011-2015 

роки, на 2014 рік»; 

 

1.3. В Заходи щодо реалізації Комплексної програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2011-2015 роки  внести зміни, а саме: 

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

захищеним верствам населення» цифри «2014-23000 грн.» замінити цифрами 

«2014-27845 грн.»; 

- в пункті 3 Розділу ІІІ «Соціально-медичне обслуговування громадян похилого 

віку та заходи реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями» 

цифри «2014-48000 грн.» замінити цифрами «2014-60000 грн.»; 

  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров'я , материнства, дитинства, соціального 

захисту та соціального забезпечення населення. 

 
 

 

 

     

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО  

              рішенням Голованівської  

районної ради 

              від  31 січня 2014 року  

№ 387 

        

 

Кошторис витрат на виконання  

«Комплексної програми соціального захисту малозабезпечених 

верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

Голованівського району на 2011-2015 роки, на 2014 рік» 

 

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

90 років і більше та особам, яким виповнилось 100 і більше років в розмірі 

150,00 грн. кожному  на суму – 27500 грн., з них на стипендії – 27000 грн. та 

500 грн. на поштові витрати. 

  2. Компенсація   фізичним    особам – 46000 грн.,  з  них,   на  

компенсацію – 45500 грн., на поштові витрати – 500 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 8500 грн., з них 8500 грн. на придбання санаторно – 

курортних путівок. 

5. До Міжнародного дня інвалідів для придбання санаторно-курортних 

путівок – 4800 грн. 

6. Новорічні     подарунки дітям,  постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС 

–2500 грн. 

7. Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення  

- 20600 грн., з них, 20200 грн. на надання матеріальної допомоги та 400 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 - 

інтернаціоналістів – 15000 грн.  

10. Фінансування заходів, приурочених до Дня виведення військ з 

республіки Афганістан 8000,00, з них на матеріальну допомогу воїнам-

афганцям – 8000 грн. 

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

Кожному, на суму 20030 грн. на оплату житлово-комунальних послуг, з них 

19700грн. 


