
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                               № 1200 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до Програми соціального 

захисту малозабезпечених верств населення 

Маловисківської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки,  затвердженої рішенням 

міської ради від 04 червня 2021 року № 606 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закону України «Про державні цільові програми», Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закону 

України «Про охорону дитинства», Державної цільової програми «Національний план дій 

з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю», та з метою здійснення заходів, 

спрямованих на посилення соціального захисту  про ветеранів війни та праці, осіб з 

інвалідністю, людей похилого віку, задоволення їх життєвих потреб та повсякденних 

запитів, надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги та інших 

малозабезпечених категорій населення Маловисківської міської територіальної громади,  

міська рада  

  

ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 04 червня 2021 року № 606, а саме : 

1.1.У пункті 5 підпункті 5.4 Положення про надання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим верствам населення замінити суму «300,00» грн.  на «500,00» 

грн. 

1.2.У пункті 4 додатку 5 до Програми соціального захисту малозабезпечених 

верств населення Маловисківської міської територіальної громади на 2021 – 2023 

роки «Витрати на заходи по напрямам на 2021 – 2023 роки» замінити суму 

«300,00» грн. на «500,00» грн.. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Маловисківської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва і на постійну 

комісію  з гуманітарних питань. 

 

Міський голова                                                                                            Юрій ГУЛЬДАС  


