
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Двадцять друга  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 21 грудня 2018 року                    № 464

м. Помічна

Про  затвердження Положення
про призначення і виплату довічних
щомісячних стипендій ветеранам
Великої Вітчизняної війни, яким
виповнилося 90  і більше років

      На виконання п. 3 Плану дій щодо поліпшення життєзабезпечення
ветеранів війни, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11.09.2007 року № 731-р, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу
України, враховуючи ст. ст. 2, 4, 8, 9 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», з метою забезпечення соціального
захисту, підвищення відповідного рівня життя та матеріального забезпечення
окремих категорій малозахищених та малозабезпечених верств населення
м. Помічна, в межах компетенції визначеної ст. 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”,  міська   рада   в и р і ш и л а :

1. Затвердити Положення про призначення і виплату довічних
щомісячних стипендій ветеранам Великої Вітчизняної війни, яким
виповнилося 90 і більше років. (додається).

2. 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.



Затверджено
                                                                                               рішенням  міської ради

                                                                                   від 21.12.2018 року № 464

ПОЛОЖЕННЯ
про призначення і виплату довічних щомісячних стипендій ветеранам Великої

Вітчизняної війни, яким виповнилося  90 і більше років

1. Положення про призначення і виплату довічних щомісячних стипендій
ветеранам Великої Вітчизняної війни, яким виповнилося 90 і більше років,
розроблено на виконання п. 9 доручення голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 15.09.2010 року № 27-400/1, п. 3 Плану дій поліпшення
життєзабезпечення ветеранів війни, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11.09.2007 року № 731-р  з даного питання, з урахуванням
ст. ст. 2, 4, 8, 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» щодо поняття змісту і статус ветеранів війни та надання права місцевим
радам за рахунок власних коштів встановлювати додаткові гарантії соціального
захисту ветеранів війни, ст. 46 Конституції України, якою закріплене право
громадян України на соціальних захист, в тому числі за рахунок бюджетних та
інших джерел соціального забезпечення.

Дане положення визначає порядок призначення та виплати довічних
щомісячних стипендій ветеранам Великої Вітчизняної війни, яким виповнилося 90
і більше років.

2. Довічна щомісячна стипендія в розмірі 200 грн. може призначатись
громадянам, які є інвалідами, учасниками бойових дій Великої Вітчизняної війни,
які безпосередньо брали участь у бойових діях в роки Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років, а також ветеранам війни (одиноким особам, у яких не має сім’ї,
дітей та близьких родичів), які набули статус учасника Великої Вітчизняної війни,
та яким виповнилося 90 і більше років.

Призначення довічної щомісячної стипендії здійснюється Помічнянською
міською радою відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України.

3. Підставою для призначення довічної щомісячної стипендії є :
- заява ветерана війни на ім’я міського голови;
- копія документа, що посвідчує особу заявника;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія документа, що посвідчує статус заявника;
- довідка про склад сім’ї (для ветеранів Великої Вітчизняної війни).
Міська рада сприяє заявнику щодо здійснення копіювання зазначених

документів.
4. Виплата довічної щомісячної стипендії здійснюється міською радою за

рахунок коштів міського бюджету через поштове відділення зв’язку за місцем
проживання одержувачів стипендії або через установи банків шляхом
перерахування коштів на особові рахунки за їх заявами до 25 числа щомісяця
місяця.

___________________
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