
                             

   
                                                                  УКРАЇНА

                            ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
                         VIII СЕСІЯ   VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 1268

14.12.2018 м.  Хуст

Про внесення змін до Програми підтримки
соціально-незахищених верств населення
міста на 2017-2019 роки

Відповідно до п.1.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія міська рада

в и р і ш и л а:

1.  Внести  зміни  до  Програми  підтримки  соціально-незахищених  верств
населення міста на 2017-2019 роки затвердженої рішенням Хустської міської ради
V сесії   VII скликання від 22.12.2016 року №497 «Про затвердження Програми
підтримки соціально-незахищених верств населення міста на 2017-2019 роки» зі
змінами в частині затвердження видатків на 2019 рік, виклавши  в новій редакції, а
саме:

1.1.  Розділ 1  «Завдання та мета програми»  викласти в такій редакції:
Мета програми полягає в наданні матеріальної допомоги малозабезпеченим,

непрацездатним,  важкохворим  громадянам,  багатодітним  і  неповним  сім’ям,
почесним  громадянам  міста,  учасникам  АТО,  членам  їх  сімей,  членам  сімей
загиблих  учасників  АТО,  фінансової  підтримки  членів  громадських  організацій
інвалідів, ветеранів, репресованих. Надання матеріальної допомоги на поховання
відповідно до постанови КМУ №99 від 2007 року ,  фінансування інших заходів
соціального захисту населення:

- надання  одноразової  грошової  допомоги  малозабезпеченим,
непрацездатним, важкохворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям;

- надання грошової допомоги на поховання;
- надання грошової допомоги мешканцям міста Хуст, яким виповнилося 90,

95,  100  років  незалежно  від  раніше  ними  отриманих  виплат  за  рахунок
коштів міського бюджету;

- фінансову підтримку членів громадських організацій;
- надання  матеріальної  допомоги  учасникам АТО,  членам їх  сімей,  членам

сімей загиблих учасників АТО;
- компенсаційні виплати за безкоштовний проїзд міським автотранспортом та

залізничним транспортом  окремих категорій громадян, які мають право на
пільги згідно чинного законодавства;



- санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян
Розділ 4  «Методи реалізації програми»  викласти в такій редакції:

Матеріальна  допомога  надається  на  підставі  заяв  громадян,  клопотань
державних установ, поданих у встановленому порядку, в тому числі через міську
раду,  депутатів  міської  ради  на  підставі  рішень  виконкому  міської  ради.
Відшкодування  за  спожиті  енергоносії  за  почесних громадян  міста  проводяться
щомісячно,  згідно  рахунків,  поданих  підприємствами-надавачами  послуг  згідно
списку  почесних  громадян.  Компенсаційні  виплати  за  пільгові  перевезення
проводяться щомісячно відповідно до укладених із надавачами послуг договорів.
Оплата  послуг  із  санаторно-  курортного  лікування  окремих категорій  громадян
проводиться також відповідно до укладених із надавачами послуг договорів:

І. Матеральні допомоги 
1 Допомога на поховання
2 Матеріальні допомоги згідно рішень виконавчого комітету
3 День учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
4 День Інвалідів
5 День громадян похилого віку
6 Матеріальна допомога учасникам локальних війн
7 День памяті жертв голодомору
8 До дня людей Білої тростини
9 Річниця Чорнобильської катастрофи
10 День Незалежності
11
12

До дня УТОГГ
День Перемоги

13 Матеріальна  допомога  згідно  рішень  сесії  громадянам  з  важкими
захворюваннями

14 Матеріальна допомога  учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих
учасників АТО

15 Грошова допомога мешканцям міста Хуст, яким виповнилося 90, 95, 100 років
незалежно  від  раніше  ними  отриманих  виплат  за  рахунок  коштів  міського
бюджету
ІІ. Пільги почесним громадянам м. Хуст 

для надання почесним громадянам м. Хуст  пільг на оплату житлово-комунальних
послуг   

ІІІ. Компенсаційні виплати за пільгові перевезення міським автотранспортом .
ІV. Оплата послуг із санаторно-курортного лікування окремих категорій громадян .

1.2. Розділ 7 « Фінансове забезпечення» викласти в такій редакції:

Фінансування  міської  програми  соціального  захисту  населення  проводиться  за
рахунок коштів загального фонду міського бюджету всього по рокам:
Напрямки підтримки 2017 2018 2019

І.Матеріальні допомоги 981400 1130700 1174200
ІІ.Пільги  почесним
громадянам м.Хуст

224000 360300 509000

ІІІ.Компенсаційні
виплати  за  пільгові
перевезення  міським
автотранспортом

1034200 1423240 1450000

ІV. Оплата  послуг  із
санаторно-курортного
лікування  окремих
категорій громадян .

60000 81987 88000



Всього 2299600 2996227 3221200

Це  рішення є невід’ємною частиною до рішення   Хустської міської ради V сесії
VII скликання від 22.12.2016 року №497 «Про затвердження Програми підтримки
соціально-незахищених верств населення міста на 2017-2019 роки».

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету та фінансів.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                           В. КАЩУК


