
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до Комплексної 

програми соціального захисту 

населення «Турбота» 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», 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 незахищених верств населення обласна 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

  Внести до Комплексної програми соціального захисту населення 

«Турбота» на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради        

від 22 грудня 2016 року № 5 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням 

обласної ради від 27 квітня 2017 року № 19, від 27 липня 2017 року № 5, від 12 

жовтня 2017 року № 21, від 21 грудня 2017 року № 15, від 05 липня 2018 року 

№ 20, від 21 грудня 2018 року № 12) такі зміни: 

1. Слова «учасник антитерористичної операції на сході України» в усіх 

відмінках у тексті програми замінити словами «учасник антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, який здійснював заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» (далі – АТО/ООС). 

2. До Порядку організації оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, 

в санаторно-курортних закладах учасників антитерористичної операції на сході 

України та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету: 
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1) назву Порядку організації оздоровлення та відпочинку на базах 

відпочинку, в санаторно-курортних закладах учасників антитерористичної 

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

бюджету викласти в такій редакції: «Порядок організації оздоровлення та 

відпочинку на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їх 

сімей за рахунок коштів обласного бюджету»; 

2) в абзаці 2 пункту 7 додатка 1 до рішення обласної ради від 05 липня 

2018 № 20 «Порядку організації оздоровлення та відпочинку на базах 

відпочинку, в санаторно-курортних закладах учасників антитерористичної 

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

бюджету», слова «350, 00 гривень» замінити словами «450, 00 гривень»; 

3) в абзаці 3 пункту 7 додатка 1 до рішення обласної ради від 05 липня 

2018 № 20 «Порядку організації оздоровлення та відпочинку на базах 

відпочинку, в санаторно-курортних закладах учасників антитерористичної 

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

бюджету», слова «не більше 12 календарних днів» замінити словами «не більше 

8 календарних днів». 

 

 

Голова обласної ради                                     В. МОСКАЛЕНКО 


