
Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять друга  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від                 2019 року                        №

м. Помічна

Про внесення змін до Комплексної
програми підтримки учасників АТО,
ООС, членів їх сімей та членів  сімей
загиблих – мешканців Помічнянської
ОТГ на 2019 рік

Відповідно до статей 46, 140, 146 Конституції України, статті 91
Бюджетного кодексу України, статей 2,  4,  6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою посилення
соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників операції
об’єднаних сил членів їх сімей, та членів сімей загиблих - мешканців
Помічнянської громади,   керуючись статтею 26 Закону  України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,   міська   рада   в и р і ш и л а :

1. Внести зміни до підпункту 9 абзацу 2 статті ІІІ Комплексної програми
підтримки учасників АТО, ООС – мешканців та  сімей загиблих Помічнянської
ОТГ та Положення про порядок   надання   грошової допомоги учасникам АТО,
ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих - мешканців Помічнянської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 20.03.2019 року № 556 та викласти його в новій редакції :
… « - звільнення від сплати за харчування дітей в дошкільних навчальних
закладах міста :

учасників АТО, ООС - мешканців Помічнянської громади на час
перебування батьків в зоні проведення АТО, ООС;

поранених (в т. ч. контузія) учасників АТО, ООС - мешканців
Помічнянської громади;

учасників АТО, ООС - мешканців Помічнянської громади – інвалідів
війни;»…

4. Контроль  за  виконанням   даного   рішення   покласти   на   постійні
депутатські комісії з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін
побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування та з
питань охорони здоров’я, соціального захисту.



Міський голова                                                                                   Антошик М.М.
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