
 

 

 
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2016 року № 5 

Миколаїв   
 

 

 

 

Про затвердження Комплексної програми 

соціального захисту населення “Турбота” 

на період до 2020 року  

          Десята сесія 

                    сьомого скликання 

 

 

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

місцеве самоврядування в Україні”, з метою активізації вирішення 

невідкладних питань соціально-побутового, медичного, організаційно-

правового та культурного обслуговування ветеранів війни і праці, вимушених 

переселенців зі східних областей України, учасників антитерористичної 

операції, які перебувають у складних життєвих обставинах, обласна рада  

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Взяти до відома інформацію щодо виконання заходів Комплексної 

програми соціального захисту населення “Турбота” за 2011-2016 роки, що 

додається. 

 

2. Затвердити Комплексну програму соціального захисту населення 

“Турбота” на період до 2020 року (далі – Програма), що додається. 

 

3. Затвердити Порядок фінансування субвенції з обласного бюджету  для 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, 

інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, Порядок 

фінансування субвенції з обласного бюджету на медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Порядок 
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фінансування субвенції з обласного бюджету для надання одноразової 

матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни до 

річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників, 

Порядок фінансування субвенції з обласного бюджету  для надання щомісячної 

матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від 

фашистських загарбників, Порядок фінансування субвенції з обласного 

бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та 

померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані, 

Порядок фінансування субвенції з обласного бюджету  для передплати 

періодичного друкованого видання учасникам бойових дій у роки Другої 

світової війни та інвалідам війни з числа учасників  антитерористичної операції 

на сході України, Порядок забезпечення житлом  учасників бойових дій в 

Афганістані, які перебувають на квартирному обліку  за рахунок коштів 

обласного бюджету, Порядок фінансування субвенції з обласного бюджету на 

відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, 

Порядок організації оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, 

санаторно-курортних закладах демобілізованих учасників антитерористичної 

операції на сході України та членів їх сімей за рахунок коштів обласного 

бюджету, Порядок надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 

військовослужбовців, які брали участь  в антитерористичній операції на  сході 

України,  Порядок забезпечення житлом  сімей учасників антитерористичної 

операції на  сході України, які перебувають на квартирному обліку                   

(додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

 

4. Рекомендувати районним і міським (міст обласного значення) радам, 

об’єднаним територіальним громадам  розробити і затвердити відповідні 

програми з урахуванням вимог чинного законодавства та затвердженої цим 

рішенням Програми та передбачити видатки на реалізацію заходів, визначених 

відповідними програмами. 

 

5. Рішення обласної ради від 25 березня 2011 року № 7 “Про затвердження 

Комплексної програми соціального захисту населення “Турбота” на період до 

2015 року” (зі змінами та доповненнями ) визнати таким, що втратило чинність. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 

 

 

 

 

Голова обласної ради              В.В.Москаленко      


