УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(тридцята сесія сьомого скликання)
27 лютого 2020 року
смт. Козелець
№ 9-30/VII
Про внесення змін до рішення
двадцять першої сесії районної ради
шостого скликання від 31 жовтня 2014 року
«Про районну Програму надання
адресної одноразової грошової допомоги»
В зв’язку з прийняттям об’єднаними територіальними громадами
програм з надання одноразової грошової допомоги для жителів територій,
які ввійшли до їх складу та відповідно до протоколу засідання комісії з
питання надання адресної грошової допомоги від 30.01.2020 року,
керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 31 жовтня 2014 року
«Про районну програму надання адресної одноразової грошової допомоги»,
а саме: розділ I «Загальні положення» викласти в новій редакції (додається).
1.1. У тексті Програми після слова «АТО» доповнити словом «ООС».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального
захисту населення.

Заступник голови районної ради

К.І.Биковець

Додаток
до рішення тридцятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 27 лютого 2020 року № 9-30/VII
СХВАЛЕНО:
розпорядження голови
районної державної адміністрації
03 лютого 2020 року № 38

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення тридцятої сесії
районної ради сьомого скликання
27 лютого 2020 року № 9-30/VII

РАЙОННА ПРОГРАМА
надання адресної одноразової грошової допомоги
І. Загальні положення
Питання соціального захисту незахищених верств населення є
надзвичайно актуальним, що зумовлено загальними демографічними
процесами та характеристиками умов життя населення.
Створення умов соціальної захищеності населення, можливість
приймати участь в економічній, політичній і соціальній сферах життя,
забезпечення створення необхідних умов, які дають можливість вести
повноцінний спосіб життя, підтримка громадян, які потрапили і
перебувають в складних життєвих обставинах, підтримка сімей
військовослужбовців, які перебувають в зоні проведення АТО/ООС, сімей
військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС і потребують
сторонньої фінансової допомоги, полягає у наданні адресної одноразової
грошової допомоги.
З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують
грошової допомоги. Ця необхідність викликана як старістю, так і
хворобами, що спричиняють інвалідність і втрату людиною можливості до
самообслуговування. Стихійні лиха та природні екстремальні ситуації
завдають людям як моральних, так і матеріальних збитків.
Під адресною одноразовою грошовою допомогою, яка надається
жителям тих населених пунктів району, які не ввійшли до складу
об’єднаних територіальних громад, утворених на території району, маються
на увазі такі види допомог:
- на вирішення соціально-побутових питань;
- на лікування у разі захворювання;
- при екстремальній ситуації;
- учасникам АТО/ООС або сім’ям військовослужбовців, які беруть
участь в АТО/ООС, сім’ям військовослужбовців, які загинули під час участі
в АТО/ООС;
- громадянам до знаменних та пам’ятних дат;
- особам з інвалідністю, в тому числі дітям з інвалідністю;
- малозабезпеченим багатодітним сім’ям, в яких виховуються
неповнолітні діти.

