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Одинадцята сесія
Смолінської селищної ради
восьмого скликання
		Маловисківського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
Від 28 листопада 2018 року							             № 196
смт. Смоліне

Про внесення змін до рішення
Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року
№ 31 «Про затвердження комплексних програм
Смолінської селищної ради Маловисківського району
Кіровоградської області на 2018 – 2020 роки»


Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада
В И Р І Ш И Л А :

	Внести зміни до рішення селищної ради від 22.12.2017 року № 31 «Про затвердження комплексних програм Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської області на 2018 – 2020 роки» (зі змінами), а саме:
	Внести зміни до додатку № 2 Комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2018 – 2020 роки Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської області додавши розділ ІІІ та викласти в наступній редакції:

«Розділ ІІІ. Надання матеріальної допомоги учасникам АТО з нагоди Дня захисника України та Дня українського козацтва»  (додаток додається).
	Викласти додаток № 2 у новій редакції (додаток додається)
	Внести зміни до додатку 2 Програми соціального захисту малозабезпечених верст населення Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської області у 2018 – 2020 роках, а саме:

«п.1 Надання матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни з нагоди Дня Перемоги та Дня ветерана  - інвалідам різних категорій (крім інвалідів профзахворювань) до Міжнародного дня інвалідів – 12 000 грн. (40 особам по 300 гривень кожному)
	Викласти додаток № 2 у новій редакції (додаток додається).
	Внести зміни до додатку 2 Програми соціального захисту малозабезпечених верст населення Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської області у 2018 – 2020 роках, а саме:
	Напрямок реалізації «Надання матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни з нагоди Дня Перемоги та Дня ветерана» викласти в новій редакції, а саме:

«Надання  матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни з нагоди Дня Перемоги»;
	Перелік заходів програми до напрямку «Надання  матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни з нагоди Дня Перемоги» викласти в новій редакції, а саме:

«Надати матеріальну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги  – 2 000 грн. (3 особи) згідно додатку 4, ветеранам праці до Міжнародного дня осіб похилого віку – 12000 грн. (40 осіб по 300 гривень кожному)»;
	 Додати напрямок реалізації «Надання фінансової підтримки інвалідам до Міжнародного дня інваліда» та перелік заходів «Надати матеріальну допомогу інвалідам різних категорій (крім інвалідів профзахворювань) до Міжнародного дня інвалідів – 12 000 грн. (40 особам по 300 гривень кожному) та дітям–інвалідам - 9600 грн (32 особам по 300 гривень кожному)»;
	Додати напрямок реалізації «Надання фінансової підтримки інвалідам загального захворювання на гемодіаліз» та перелік заходів «Забезпечити виплату щомісячної стипендії інвалідам  загального захворювання на гемодіаліз, всього 6000 грн. (2 особам х 1500 грн. х 2 міс.),згідно  додатку 8» з 01 листопада 2018 року.
	Викласти додаток № 2 у новій редакції (додаток додається).
	Додати додаток № 8.
	Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики.



Селищний голова                                         Мазура М.М.                                                        					

