
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   від 27  серпня  2021 року       № 702

с. Дмитрівка

Про внесення змін до  Програми 

соціального захисту 

малозабезпечених верств 

населення Дмитрівської сільської 
ради  на 2021 рік, затвердженої 
рішенням Дмитрівської сільської 
ради від 22 грудня 2020 року  №24 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада 

 

вирішила:

1. Внести наступні зміни до Програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення Дмитрівської сільської ради на 2021 рік, 
затвердженої  рішенням Дмитрівської сільської ради від 22 грудня 2020 року 

№24 : 

1.1. доповнити розділ 2 «Мета та основні завдання програми» 

наступними видами допомог:

«Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям, які 
зареєстровані та проживають на території Дмитрівської сільської ради, які 
постраждали внаслідок стихійного лиха, підтоплень земельних ділянок під 

городництвом та житлових і господарських будівель 

- 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;
- акт обстеження ;

- довідку про склад сім'ї;



- банківські реквізити.»;

«Надання одноразової матеріальної допомоги особам, що мають статус 

матері – героїні, які внаслідок хвороб, трагічних обставин тощо, втратили 

трьох і більше дітей, та потребують соціальної підтримки

- 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;
- копія документа, що підверджує статус ;

- довідку сільської ради про те, що вона народила та виховала дітей;
- копії документів, що підтверджують факт смерті дітей;
- банківські реквізити.»

1.2. розділ 7 «Заходи щодо реалізації програми» доповнити пунктами 16,17 

наступного змісту:

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
16 Надання 

одноразової 
матеріальної 
допомоги 

мешканцям, які 
зареєстровані та 

проживають на 

території 
Дмитрівської 
сільської ради, які 
постраждали 

внаслідок 

стихійного лиха, 
підтоплень 

земельних ділянок 

під городництвом -

2000 грн., та 

2021 

рік
В межах

 бюджетних 

призначень

Виконком 

сільської ради



житлових і 
господарських 

будівель -5000 грн.
 

17 Надання 

одноразової 
матеріальної 
допомоги особам, 
що мають статус 

матері – героїні, які 
внаслідок хвороб, 
трагічних обставин 

тощо, втратили 

трьох і більше 

дітей, та 

потребують 

соціальної 
підтримки -5 000 

грн.

2021 

рік
В межах

 бюджетних 

призначень

Виконком 

сільської ради

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської 
ради з питань:
 -  планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку сіл 

громади;
- освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту, охорони     

здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів.
    

Дмитрівський сільський голова        Наталія СТИРКУЛЬ


