
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до обласної 

Програми ”Безбар’єрна 

Миколаївщина” на період до 2020 року 

Двадцять шоста  

позачергова сесія 

сьомого скликання 

    

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», абзацу другого статті 35 Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228 «Про порядок виплати та 

розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів та на транспортне обслуговування», на підставі статті 2.6.4. 

Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого 

рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами та 

доповненнями), з метою посилення соціального захисту осіб з інвалідністю 

обласна рада 

 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

Внести до обласної Програми «Безбар’єрна Миколаївщина» на період до 

2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2016 року № 6 

(зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 27 квітня 2017 року № 20, 

від 21 грудня 2017 року № 16), такі зміни: 

1. Пункт 6 розділу 1 «Заходи профілактики інвалідності, соціальне та 

медичне обслуговування інвалідів» додатку 2 до Програми «Заходи щодо 

реалізації обласної Програми «Безбар’єрна Миколаївщина» на період до                     

2020 року» викласти у такій редакції: «Забезпечити надання компенсаційних 

виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення 

телефонів особам з інвалідністю I і II груп».  

2. Слово «інвалід» в усіх відмінках замінити словами «особа з 

інвалідністю»; слова «дитина-інвалід» в усіх відмінках замінити словами 
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«дитина з інвалідністю»; слова «інвалід війни» в усіх відмінках замінити 

словами «особа з інвалідністю внаслідок війни». 

 

3. Назву Порядку фінансування субвенції з обласного бюджету на окремі 

заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на 

бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та на транспортне 

обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи) викласти у 

такій редакції: «Порядок фінансування субвенції з обласного бюджету на 

окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю  (компенсаційні 

виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення 

телефонів особам з інвалідністю I і II груп)». 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                               В. МОСКАЛЕНКО 


