
                      

                               

                                                                                   

 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 
    06 лютого 2018 року                                                                   № 112 

                    

                                   

  Про затвердження  Програми 

  підтримки діяльності громадської 

  організації «Інвалідів та ветеранів 

  союз чорнобильців Гребінківщини»  на 2018 рік  

 

 

 

      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 бюджетного Кодексу України,  ознайомившись з Програмою 

підтримки діяльності громадської організації «Інвалідів та ветеранів союз 

чорнобильців Гребінківщини»  на 2018 рік, врахувавши рекомендації постійних 

комісій міської ради, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:                                    

 

1. Затвердити Програму підтримки діяльності громадської організації                           

«Інвалідів та ветеранів союз чорнобильців Гребінківщини»  на 2018  рік  

(додається).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету фінансів (Бондар І.М.), з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізичної культури, молоді і спорту, туризму, 

соціального захисту населення (Кулікова Т.В.). 

 

 

 

  

Секретар міської ради                Л. Цапенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                      Додаток 

                                                                      до рішення 4 сесії Гребінківської           

                                                                      міської ради VII скликання                                                                                              

                                                                           від 06.02.  2018 року  №  112                                                                                               

 
Програма 

підтримки діяльності громадської організації 

«Інвалідів та ветеранів союз чорнобильців Гребінківщини» 

на 2018  рік 

 
1. Загальні  положення 

             Програма спрямована на забезпечення виконання положень Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»  від 28.02. 1991 року № 796-Х-II (зі змінами) і 

посилення соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

              Головним завданням, які передбачено розв'язати Програмою є проведення 

за рахунок коштів бюджету Гребінківської об’єднаної територіальної громади 

додаткових заходів, спрямованих на покращення соціального захисту 

постраждалих громадян. 

 

2. Мета і завдання організації 

              Мета програми полягає у забезпеченні адресного, комплексного підходу до 

вирішення потреб громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,  

упорядкування пам’ятного знаку, присвяченого ліквідаторам аварії «Тим хто 

врятував світ», організація проведення заходів з нагоди роковин чорнобильської 

катастрофи. 

              Основні завдання програми: 

– адресний підхід до вирішення потреб громадян постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

– забезпечення соціального захисту громадян постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

– посилення уваги до сімей та вдів померлих учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС; 

– співпраці органів місцевого самоврядування з громадською організацію 

«Інвалідів та ветеранів союз чорнобильців Гребінківщини» 

– організація та проведення заходів до Дня вшанування учасників аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

 

3. Очікувані результати виконання програми 

            Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме ефективнішому 

вирішенню потреб громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

подальшому покращенню їх соціального захисту, проведення на належному рівні 

заходів, пов'язаних з роковинами Чорнобильської катастрофи, Дня вшанування 

учасників аварії на Чорнобильський АЕС. 

 



 

 

 

4. Фінансове забезпечення програми 

             Фінансове забезпечення програми  здійснюється в рамках коштів бюджету 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади та інших надходжень, які не 

заборонені чинним законодавством. 

               Розмір фінансування  Програми підтримки діяльності громадської 

організації «Інвалідів та ветеранів союз чорнобильців Гребінківщини» з бюджету  

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  складає 10 тис. грн. 

Кошти у розмірі 10 тис. грн., у вигляді субвенції направити  районному  бюджету. 

 

 

  Секретар міської ради                            Л. Цапенко 

 


