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Про внесення змін до Цільової програми
щодо

надання

малозабезпеченим

соціальних
верствам

гарантій
населення

Стрийського району, що фінансується за
рахунок коштів районного бюджету

на

2017-2019 роки
Розглянувши клопотання начальника управління соціального захисту
населення Стрийської районної державної адміністрації Л. Буцерко від
27 листопада 2017 року № 3160 “Про внесення змін до Цільової програми
щодо надання соціальних гарантій малозабезпеченим верствам населення
Стрийського району, що фінансується за рахунок коштів районного бюджету,
на 2017-2019 роки”, затвердженої рішенням IX сесії VII демократичного
скликання Стрийської районної ради від 22 грудня 2016 року № 127,
відповідно до статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
та, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Стрийська районна рада:
в и р і ш и л а :
1. Внести зміни у Цільову програму щодо надання соціальних гарантій
малозабезпеченим

верствам

населення

Стрийського

району,

що

фінансується за рахунок коштів районного бюджету, на 2017-2019 роки,
а саме:
1.1.

Пункт 2 розділу 3 викласти в такій редакції:

«Виплата щомісячної доплати до пенсії ветеранам Української
Повстанської Армії в розмірі 600 грн.
3.1. «Виплата щомісячної доплати до пенсії активним учасникам
національно-визвольних змагань (за клопотанням голови Стрийської станиці
Всеукраїнського братства вояків УПА С.Мартиніва) в розмірі 1000 грн.».
1.2.

Абзац 2 пункту 1 Порядку надання адресної грошової допомоги

окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання твердого палива та послуг зв’язку (додаток 3 до Програми)
викласти в такій редакції:
« - з оплати житлово-комунальних послуг (природного газу, електричної
енергії, квартирної плати) та придбання твердого палива:
ветеранам УПА (учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА) –
75%;
вдовам політв’язнів – 50%;
інвалідам по зору I групи – 50%, II групи – 40%;
одиноким інвалідам – 100% ( I, II та III групи інвалідності);
сім’ям, у яких проживає 2 і більше інвалідів – 75% (I та II групи
інвалідності, включаючи дітей-інвалідів до 18 років);
одиноко проживаючим інвалідам I групи – 100%;
сім’ям учасників антитерористичної операції – 75%;
учасникам АТО - бійцям добровольчих формувань – 75%».
2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань
економіки, бюджету і фінансів /В. Дума/.

Голова районної ради

Роман Козак

