
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 червня 2019 року                 №261
с. Дмитрівка

Про внесення змін до рішення Дмитрівської 
сільської ради від 19 грудня 2018 року 
№152 « Про затвердження Програми соціального 
захисту малозабезпечених верств 
населення Дмитрівської сільської ради 
на 2019 рік»

Розглянувши поданий постійною депутатською комісією з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку сіл 
громади проект доповнень до Програми соціального захисту малозабезпечених 
верств населення Дмитрівської сільської ради на 2019 рік затвердженої 
рішенням Дмитрівської сільської ради від 19 грудня 2018 року №152 та 
відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада об’єднаної 
територіальної громади 

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити розділ 2 «Мета та основні завдання програми» Програми  
соціального захисту малозабезпечених верств населення Дмитрівської 
сільської ради на 2019 рік затвердженої рішенням Дмитрівської сільської 
ради від 19 грудня 2018 року №152 таким пунктом, а саме:

Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які зареєстровані 
та проживають на території Дмитрівської сільської ради, та яким потрібно 
здійснити операцію на серці. 
- письмову заяву до виконкому сільської ради;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають 
прізвище, ім'я, по батькові і серію та номер паспорта;

- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 
післяопераційного лікування, 

- банківські (поштові) реквізити



Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які зареєстровані 
та проживають на території Дмитрівської сільської ради, які мають І-ІІ 
групу інвалідності по зору та громадянам, яким потрібно здійснити 
операцію на очах. 
- письмову заяву до виконкому сільської ради;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають 
прізвище, ім'я, по батькові і серію та номер паспорта;

- песійне посвідчення або довідку МСЕК, ЛКК
- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування, 
- банківські (поштові) реквізити

Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які зареєстровані 
та проживають на території Дмитрівської сільської ради, яким потрібно 
протезувати суглоби. 
- письмову заяву до виконкому сільської ради;
- копію паспорта заявника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізичні особи, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають 
прізвище, ім'я, по батькові і серію та номер паспорта;

- песійне посвідчення або довідку МСЕК, ЛКК
- довідку з лікарень, інститутів про проведення операції, про проведення 

післяопераційного лікування, 
банківські (поштові) реквізити

2. Доповнити розділ 7 «Заходи щодо реалізації програми» Програми 
соціального захисту малозабезпечених верств населення Дмитрівської 
сільської ради на 2019 рік затвердженої рішенням одинадцятої сесії 
Дмитрівської сільської ради від 19 грудня 2018 року №152, таким 
підрозділом, а саме:

Джерела 
фінансування, 

орієнтовні обсяги , 
тис. грн.

№ 
з/п

Перелік заходів 
програми

Строки 
виконан

ня

Сільський бюджет

Виконавці

1 2 3 4 5
Розділ І. Турбота

10 Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги 
мешканцям, які 
зареєстровані та 

2019 
рік

В межах бюджетних 
призначень

Виконком 
сільської ради



проживають на 
території 
Дмитрівської 
сільської ради, та 
яким потрібно 
здійснити операцію 
на серці – 10000 
грн.

11 Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги 
мешканцям, які 
зареєстровані та 
проживають на 
території 
Дмитрівської 
сільської ради, які 
маю І-ІІ групу 
інвалідності по зору 
та громадянам, яким 
потрібно здійснити 
операцію на очах-
5000 грн.

2019 
рік

В межах бюджетних 
призначень

Виконком 
сільської ради

12 Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги 
мешканцям, які 
зареєстровані та 
проживають на 
території 
Дмитрівської 
сільської ради, яким 
потрібно 
протезувати 
суглоби – 10000 
грн.

2019 
рік

В межах бюджетних 
призначень

Виконком 
сільської ради

3. Виконкому сільської ради передбачити видатки на фінансування даних 
заходів.

4. Доручити Дмитрівському сільському голові Стиркуль Н.Є. у разі наявності 
всіх необхідних документів їх відповідності встановленим вимогам, видати 
розпорядження про надання одноразової матеріальної допомоги.

5. Начальнику відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, 
головному бухгалтеру апарату Дмитрівської сільської ради Заєць А.О. 



перераховувати кошти на особистий банківський рахунок одержувача 
допомоги в межах бюджетних призначень.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного 
розвитку сіл громади (Голова Хомовський О.М.)

Дмитрівський сільський голова Н.СТИРКУЛЬ


