
           

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

11 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

24  вересня 2018 року         №386 
 

Про внесення змін до Програми 

соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік 

 

Відповідно статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 91 Бюджетного Кодексу України, враховуючи висновки постійних 

комісій та виконавчого комітету міської ради, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, 

затвердженої рішенням 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 

22.12.2017 року №36 (із змінами),а саме: 

1.1. Розділ 3 “Система заходів” 

доповнити пунктами:  

“надати матеріальну допомогу Гринюк Тетяні Василівні на лікування 

дитини-інваліда Гринюка Владислава Романовича 17.08.2008 року народження в 

сумі 25,5 тис. грн. (для придбання слухового апарату)”; 

“виділити кошти районному бюджету для Управління соціального захисту 

населення Гребінківської районної державної адміністрації на перевезення 

окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом в сумі 

50 тис. грн.”; 

“закупівля соціальних послуг з надання притулку у “Кризовому центрі для 

жінок” БО “Світло надії” в сумі 6 тис. грн.”; 

“закупівля соціальних послуг з надання притулку у Центрі адаптації для 

бездомних осіб та звільнених із місць позбавлення волі в сумі 2 тис. грн.”. 

В пункті “районному бюджету для Управління соціального захисту 

населення Гребінківської районної державної адміністрації на надання пільг з 

оплати телекомунікаційних послуг (послуг зв’язку) окремим категоріям громадян” 

суму “10000 грн.” замінити на “20 тис. грн.” 

1.2. Збільшити розмір фінансування Програми на 93,5 тис. грн. 

1.3. Розділ 4 “Організаційне та фінансове забезпечення” абзац 3 викласти в 

новій редакції: “Розмір фінансування Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської об’єднаної територіальної 



громади на 2018 рік при наявності коштів в бюджеті Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади складає –457,648 тис. грн.” 

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії 

міської ради: з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.), з питань освіти, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В).  

 

 

Секретар міської ради       Л. Цапенко 

 


