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	ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


	VIII скликання
	СімНАДЦЯТа сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

№ VIII/17/___		 			  від __ червня 2022 року

Про внесення змін до Програм та Положення 
з питань соціальної підтримки громадян, 
які проживають на території Збаразької громади 

Розглянувши подання відділу охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради від 20.06.2022 № 309, враховуючи висновки про внесення змін до програми соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота” Збаразької міської ради на 2021-2025 роки фінансового управління від 27.06.2022 № 171/1-04, управління економіки та залучення інвестицій від 20.06.2022 № 104/2-06, висновки про внесення змін до програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2021-2025 роки фінансового управління від 27.06.2022 № 172/1-04, управління економіки та залучення інвестицій від 20.06.2022 № 103/2-06, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і про позиції постійної комісії міської ради з питань _____, Збаразька міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до програми соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота” Збаразької міської ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 05.03.2021 №VIII/6/8 згідно з додатком 1.
	Затвердити програму соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота” Збаразької міської ради на 2021-2025 роки в новій редакції зі змінами згідно з додатком 2.
	Внести зміни до програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2021-2025 роки згідно з додатком 3.
	Затвердити програму підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2021-2025 роки  в новій редакції зі змінами згідно з додатком 4.
	Затвердити Положення про порядок надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації і проживають на території Збаразької громади згідно з додатком 5.
	Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Збаразької міської ради від 18.02.2022 №VIII/14/41 “Про затвердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації і проживають на території Збаразької громади”.
	Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради              Ганні ХОДИНЧАК.

Збаразький міський голова				      Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ




