
 

  

                                                               
 

УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

 

Рішення №9 

 

04 лютого 2021р. 

смт.  Кушугум 

 

 Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій 

населення Кушугумської територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області «Назустріч людям» на 2021 рік 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви 

нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю 

України», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588-р «Питання соціального 

забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції», 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

Бюджетним кодексом України, іншими законодавчими документами, з 

метою раціонального використання бюджетних коштів, підвищення 

ефективності системи соціальної допомоги на території Кушугумської 

територіальної громади через посилення адресності при її наданні та 

шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки 

громадян для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 

для гідного їх існування, вирішення проблем матеріально-технічного, 

соціально-побутового, культурного характеру, здійснення конкретних 

заходів, спрямованих на надання адресної підтримки окремим категоріям 

громадян, що зареєстровані та проживають на території Кушугумської   

селищної ради Запорізького району Запорізької області, забезпечення 

соціального обслуговування, надання соціальних та реабілітаційних 

послуг, залучення до співробітництва громадських та благодійних 

організацій,   
      КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

     ВИРІШИЛА: 

 



  

 

1.Затвердити Програму соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької 

області «Назустріч людям» на 2021 рік згідно додатку 1 до цього рішення, 

що додається. 

2.Затвердити Прядок надання одноразової грошової допомоги окремим 

категоріям громадян, які зареєстровані та проживають у населених 

пунктах Кушугумської територіальної громади за рахунок коштів 

Програми соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької 

області «Назустріч людям» на 2021 рік згідно додатку 2 до цього рішення, 

що додається. 

3.Фінансовому відділу Кушугумської селищної ради здійснювати 

фінансування даної Програми в межах затверджених асигнувань бюджету 

Кушугумської селищної ради. 

4.Відділу соціального захисту населення виконавчого комітету 

забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати виконавчий 

комітет про хід виконання заходів до 5 числа місяця, наступного за звітнім 

кварталом.  

5.Відповідальність за організацію та виконання цього рішення      покласти 

на відділ соціального захисту населення  виконавчого комітету 

Кушугумської селищної  ради. 

 6.Контроль за виконанням цього рішення   покласти на постійну   комісію    

 селищної ради  з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання,  

 культури та соціальної політики: 

 

 

  

 

Селищний голова                                                      В.С.Сосуновський 


