УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XIV СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 321
від "09"лютого 2017р.

м.Моршин

Про затвердження Переліку обсягів фінансувань
завдань та заходів на 2017 рік міських програм:
“Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення
міста Моршина на 2015-2018 роки”, “Комплексної програми
соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2015-2018роки”,
“ Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,
членів їх сімей, а також членів сімей загиблих учасників
антитерористичної операції – мешканців м. Моршина на 2017рік”
та “Моршинської міської програми оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016-2018 роки”
З метою забезпечення в 2017 році фінансування завдань та заходів
міських програм: “Програми соціального забезпечення та соціального захисту
населення міста Моршина на 2015-2018 роки”, затвердженої рішенням
Моршинської міської ради від 22.01.2015р. № 1028; “Комплексної програми
соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2015-2018роки”, затвердженої
рішенням Моршинської міської ради від 26.02.2015р. № 1064, “Програми
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а
також членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції – мешканців
м. Моршина на 2017 рік”, затвердженої рішенням Моршинської міської ради
від 22.12.2016р. № 279; “Моршинської міської програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2018 роки”, затвердженої рішенням Моршинської
міської ради від 17.12.2015 р. № 30, керуючись ст.26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Перелік обсягів фінансувань завдань та заходів на 2017 рік
міських програм:
1.1.“Програми соціального захисту та соціального забезпечення населення
міста Моршина на 2015-2018 роки”, “Комплексної програми соціальної
підтримки та реабілітації інвалідів на 2015-2018роки”, “Програми соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також
членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції мешканців м.
Моршина на 2017 рік”, “Моршинської міської програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2018 роки” , згідно додатку.

2. Фінансовому управлінню Моршинської міської ради (Мельничук І.А.)
забезпечити фінансування завдань та заходів на 2017 рік.
3. Управлінню праці та соціального захисту населення Моршинської міської
ради (Сидор М.В.) забезпечити проведення виплат згідно Переліку обсягів
фінансувань завдань та заходів на 2017 рік міських програм.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з
соціально-гуманітарних питань. (Крук В.М.).
Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Моршинської міської ради
від 09.02.2017р. № 321

Переліку обсягів фінансувань завдань та заходів на 2017 рік міських програм:
І. “Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення міста Моршина на 2015-2018 роки”
№ п/п

1
1.1

1.2

2.
3.
4
5

Найменування заходів

Матеріальні допомоги за рішенням виконкому, в т.ч.:

Обсяги фінансування з
міського бюджету у 2017р.,
тис. грн.

417,0

Одноразові матеріальні допомоги мешканцям міста за особистими зверненнями;
Одноразові матеріальні допомоги до відзначення відповідних дат:
До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого)
До Великодніх свят інвалідам громадських організацій та громадянам, яким надаються соціальні
послуги Моршинським міським соціальним центром (квітень)
До річниці Чорнобильської катастрофи (26 квітня)
До Дня Перемоги ветеранам війни (9 травня)
До Дня Героя (23 травня)
До Дня захисту дітей (1 червня)
До Дня Національної поліції (04 серпня)
До Дня Незалежності (24 серпня)
Дня людей похилого віку та Дня ветерана (1 жовтня)
Дня “білої тростини” (12 жовтня)
До річниці створення УПА (14 жовтня)
До Дня захисника України (14 жовтня)
До Дня інваліда ( 3 грудня)
До Дня збройних сил України (6 грудня)
До Різдвяних свят та Нового року

Доплата до пенсії ветеранам УПА
Надання коштів для виплати компенсації за телефон, по догляду за інвалідом І гр.
Виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги (інв.І,ІІ,ІІІ Гр.)
Надання адресної грошової допомоги для оплати за житлово-комунальні послуги
(згідно затвердженого порядку надання адресної допомоги для оплати за житлово-

60,0
0,5

26,0
170,1

6

комунальні послуги окремим категоріям громадян та абонентську плату за
користування квартирним телефоном учасникам бойових дій УПА)
Кошти для придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення пільговим
категоріям
Всього:

20,0
693,6

ІІ. “Комплексна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2015-2018роки”
№ п/п

1

Найменування заходів

Фінансова підтримка Моршинського міського товариства інвалідів
Всього:

Обсяги фінансування з міського
бюджету у 2017р., тис. грн.

7,0
7,0

ІІІ. “Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також членів сімей
загиблих учасників антитерористичної операції – мешканців м. Моршина на 2017рік”
№ п/п

1

Найменування заходів

Надання адресної грошової допомоги (відшкодування пільг) на відшкодування
оплати за житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій АТО, учасникам
АТО та сім’ям загиблих учасників АТО
Всього:

Обсяги фінансування з міського
бюджету у 2017р., тис. грн.

54,0
54,0

IV. “Моршинська міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки”
№ п/п

1

Найменування заходів

Обсяги фінансування з міського
бюджету у 2017р., тис. грн.

Оздоровлення дітей пільгових категорій

30,0

Всього:
Всього Програми І – IV:

30,0
784,6

Секретар ради

Микола Воєвода

