
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 28 лютого 2019 року                    № 132 

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» 

 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії, з фінансових питань Ревенко О.І., 

комісія 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Рекомендувати сесії Смолінської селищної ради 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: 

1.1. Внести зміни до Програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

додавши: 

1.1.1. Пункт 10 в розділ ІІІ Програми та викласти в наступній редакції: 

«10. Надання щомісячої стипендії дітям на потреби в засобах та реабілітації в сумі 6,0 тис. 

грн. (2,0 тис.грн. + 1,5 тис.грн. + 2,5 тис.грн.) згідно додатку 10.». 

1.1.2. Пункт 10 в додаток 2 Напрями реалізації та заходи програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення Смолінської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік» та викласти в наступній редакції: 

- Напрямок реалізації: 

«Надання щомісячної стипендії дітям на потреби в засобах та реабілітації.» 

- Перелік заходів: 

«Забезпечити виплату щомісячної стипендії дітям на потреби в засобах та реабілітації в сумі 

6,0 тис.грн. (2,0 тис.грн. + 1,5 тис.грн. + 2,5 тис.грн.)» 

1.2. Викласти Програму у новій редакції (додаток додається). 

1.3. Додати додаток № 10. 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 

регуляторної політики. 

3. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток  10 (не оприлюднюється) 

до Програми соціального захисту  

малозабезпечених верств населення 

Смолінської селищної ради у 2018-

2020р.  

Список для виплати щомісячної стипендії дітям інвалідам  на потреби в засобах 

догляду та реабілітації на 2019 р 

 

№ 

п/п 

Прізвище,ім’я,

по-батькові 

Дата 

народження 

Місце 

проживання  

Група 

інвалідності 

Сума грн. 

1 Куць 

Олександр 

Максимович 

29.06.2008 смт.Смоліне 

вул..Геологів 

71/16 

Дитина інвалід 2000,00 

2 Проценко 

Кирило 

Євгенійович 

23.01.2008 смт.Смоліне 

вул..Козакова 

19/125 

 

Дитина інвалід 1500,00 

3 Якубов Артем 

Віталійович  

24.06.2016 Смт.Смоліне 

вул..Козакова 

14/27 

Дитина інвалід 2500,00 

 

 

 

 

 

Спеціаліст із соціальної роботи ____________________ Лапшинська О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


