
                                                        

  ПРОЄКТ 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

______ сесія   VIII скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 
 

 

від __________                                м.Кам’янське                          №__________                     

 

 

Про внесення змін 

до рішення міської ради 

від 17.11.2017 №913-20/VII  

зі змінами 

 

З метою посилення соціального захисту учасників бойових дій  

в Афганістані та учасників бойових дій на території інших держав, членів сімей 

загиблих воїнів-афганців, враховуючи лист голови громадської організації 

«Союз ветеранів Афганістану» Олега Качуровського від 09.08.2021 №3/08 

(вх. від 10.08.2021 №7-21/1691) та приведення у відповідність видатків 

з бюджету Кам’янської територіальної громади на виконання Програми 

соціального захисту населення міста на 2018–2022 роки, керуючись п.22 ч.1 

ст.26, ч.1. ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Унести до рішення міської ради від 17.11.2017 №913-20/VII  

«Про затвердження Програми соціального захисту населення міста 

на 2018–2022 роки» (зі змінами, внесеними рішеннями міської ради 

від 23.02.2018 №1003-22/VII, від 22.06.2018 №1120-25/VII, від 02.11.2018 

№1237-29/VII, від 21.12.2018 №1297-30/VII, 01.03.2019 №1347-31/VII, 

від 25.04.2019 №1423-32/VII, від 27.06.2019 №1463-33/VII, від 04.10.2019 

№1562-36/VII, від 24.12.2019 №1641-39/VII, від 28.02.2020 №1838-40/VII, 

від 09.07.2020 №1993-44/VII, від 28.08.2020 №2024-45/VII, від 16.09.2020 

№2050-46/VII, від 27.11.2020 №18-02/VIII, від 18.12.2020 №54-03/VIII, 

від 26.02.2021 №137-05/VIII, від 28.04.2021 №180-07/VIII, від 23.06.2021  

№244-08/VIII), від 28.07.2021 №272-09/VIII) наступні зміни до додатку: 

1.1. Викласти пункти 2.1., 2.1.9., 4.1., 4.4., 4.5., 4.6., 4.8., 4.10., 5.7., 6.11., 6.24. 

розділу 6 додатку до рішення в новій редакції (додається). 

1.2. Доповнити розділ 6 додатку пунктами 4.13., 5.7. наступного змісту 

(додається). 
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1.3. Встановити, що пункт 4.4. розділу 6 додатку набирає чинності  

з 01 січня 2022 року. 

2. Департаменту фінансів Кам’янської міської ради забезпечити 

фінансування заходів, передбачених Програмою соціального захисту населення 

міста на 2018–2022 роки, в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет 

на відповідний рік. 

3. Забезпечити надання раді звітів про хід і виконання цієї Програми 

відповідно до норм чинного законодавства щороку. 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

соціальної політики Кам’янської міської ради, координацію – на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Колісніченко С.С.,  

контроль – на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань та постійну 

комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, 

фінансів та інвестицій.  

 

 

Міський голова                   Андрій БІЛОУСОВ 



Додаток 

до рішення міської ради  

від 17.11.2017 №913-20/VII 

(у редакції рішення міської ради 

від __________№__________) 

ЗМІНИ 

до Програми соціального захисту населення міста на 2018–2022 роки 

№ з/п Зміст заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування 
Всього 

План за роками, 

тис.грн 

Орієнтовні обсяги 

фінансування за 

роками, 

тис.грн 
2018 2019 2020 2021 2022 

…          

  2.1. Забезпечення участі громадян 

пільгових категорій у міських 

заходах: 

Управління 

соціальної політики 

міської ради/ 

департамент 

соціальної політики 

міської ради 

Міський 

бюджет 

363,9 25,0 46,5 75,4 63,4 153,6 

…          

  2.1.9. - День міста   Міський 

бюджет 

146,4 8,0 16,5 35,0 33,8 53,1 

…          

4.1. Надання додаткової пільги на 

оплату житлово-комунальних 

послуг 

 

Управління 

соціальної політики 

міської ради/ 

департамент 

соціальної політики 

міської ради 

Міський 

бюджет 

2331,1 490,5 381,2 402,8 457,3 599,3 

…          
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№ з/п Зміст заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування 
Всього 

План за роками, 

тис.грн 

Орієнтовні обсяги 

фінансування за 

роками, 

тис.грн 
2018 2019 2020 2021 2022 

4.4. Надання  матеріальної грошової 

допомоги на лікування, придбання 

ліків у комерційних аптеках, одягу 

та побутових речей ремонт 

квартир тощо сім’ям загиблих в 

Афганістані та померлих до 1992 

року внаслідок отриманих 

поранень воїнів, а саме: 

Управління 

соціальної політики 

міської ради/ 

департамент 

соціальної політики 

міської ради 

Міський 

бюджет 

380,9      

 - одноразової та щоквартальної    52,8 82,4 82,4 79,2 84,1 

- одноразової      

- щомісячної      

4.5. Надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги за  рахунок 

коштів міського бюджету 

громадянам, постраждалим в 

аварії на міському 

електротранспорті   

(51 особі по 750,0 грн.) та сім’ям 

загиблих в результаті аварії   

(8 сімей по 1000,0 грн.), які 

проживають та зареєстровані у 

місті 

Управління 

соціальної політики 

міської ради/ 

департамент 

соціальної політики 

міської ради 

Міський 

бюджет 

169,6 25,6 24,4 24,4 46,0 49,2 

4.6. Надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги за  рахунок 

коштів міського бюджету вдовам 

(вдівцям) учасникам ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

Управління 

соціальної політики 

міської ради/ 

департамент 

соціальної політики 

міської ради 

Міський 

бюджет 

300,1 44,0 48,8 65,5 67,5 74,3 

…          
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№ з/п Зміст заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування 
Всього 

План за роками, 

тис.грн 

Орієнтовні обсяги 

фінансування за 

роками, 

тис.грн 
2018 2019 2020 2021 2022 

4.8. Оздоровлення ветеранів праці  

в санаторіях Дніпропетровської 

області 

Управління 

соціальної політики 

міської ради/ 

департамент 

соціальної політики 

міської ради 

Міський 

бюджет 

6977,0 730,0 1670,0 1696,0 1394,2 1486,8 

…          

4.10. Надання щомісячної матеріальної 

допомоги членам сімей загиблих 

працівників органів внутрішніх 

справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків з 

охорони громадського порядку і 

боротьби зі злочинністю, у розмірі 

прожиткового мінімуму  

Управління 

соціальної політики 

міської ради/ 

департамент 

соціальної політики 

міської ради 

Міський 

бюджет 

570,0 62,0 113,5 100,0 151,1 143,4 

…          

4.13. Надання учасникам бойових дій  

в Афганістані та учасникам 

бойових дій на території інших 

держав одноразової адресної 

матеріальної допомоги з нагоди 

Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав до 15 лютого 

Управління 

соціального захисту 

населення 

департаменту 

соціальної політики 

міської ради 

Міський 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

…          
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№ з/п Зміст заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування 
Всього 

План за роками, 

тис.грн 

Орієнтовні обсяги 

фінансування за 

роками, 

тис.грн 
2018 2019 2020 2021 2022 

5.7. Надання щомісячної грошової 

допомоги сім’ям, в яких 

виховуються діти з інвалідністю з 

розладами аутичного спектру в 

розмірі 1000,0 грн. на одну дитину 

Департамент 

соціальної політики 

міської ради 

Міський 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

…          

6.11. Виконання доручень виборців 

депутатами міської ради 

Управління 

соціальної політики 

міської ради/ 

департамент 

соціальної політики 

міської ради 

Міський 

бюджет 

21682.7 2680,9 5208,2 6419,3 7374.3 

 

…          

6.24. Привітання територіальні центри 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) міста 

Кам’янського з нагоди 25-ої 

річниці з дня утворення 

Департамент 

соціальної політики 

міської ради 

Міський 

бюджет 

90,9 0,0 0,0 0,0 90,9 0,0 

 

 

Секретар міської ради                                                                Наталія КТІТАРОВА 


