
                                                                                                   

                                                                                                                                               

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

друга сесія 

(третє пленарне засідання) 

 

                                                       РІШЕННЯ 
від 22 травня 2017 року                                                         с. Нижній   Вербіж 

№175-ІІ/2017                     

 

Про внесення доповнень та 

змін до Комплексної програми 

соціального захисту та 

підтримки населення, яке 

проживає у населених пунктах 

Нижньовербізької сільської ради  

 

 

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада  

 

вирішила: 

 

1. Внести доповнення та зміни до Комплексної програми соціального 

захисту та підтримки населення, яке проживає у населених пунктах 

Нижньовербізької сільської ради згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення (Г.Миронюк).  

 

 

Сільський голова ОТГ                                                      Ярослав М’якущак 
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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 

до Комплексної програми соціального захисту та підтримки населення, яке  

проживає у населених пунктах Нижньовербізької сільської ради на 2017-2018 роки 

 

№ 

з/п 

Найменування 

заходів 

Виконавець  Термін 

виконан ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.  Очікувані 

результати 

всього Місцевий 

бюджет 

Обласн

ий 

бюджет 

Інші 

джере

ла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. Виділення коштів 

для оплати послуг, 
пов’язаних з 

можливістю 

відвідин заходів, в 
тому числі 

паломницьких 

поїздок, які 
організовуються для 

учасників 

антитерористичної 
операції, членів їх 

сімей (в т. ч. дітей). 

Нижньовербізьк

а сільська рада 

2017-2018 В межах 

кошторисних 
призначень 

В межах 

кошторисних 
призначень 

- - Поліпшення 

соціального захисту 
учасників 

антитерористична 

операції та членів їх 
сімей 

22. Забезпечення 

продуктовими 
наборами 

малозабезпечених 
жителів населених 

пунктів 

Нижньовербізької 
сільської ради 

об’єднаної 

територіальної 

громади перед 

Великодніми 

святами  

Нижньовербізьк

а сільська рада 

2018 В межах 

кошторисних 
призначень 

В межах 

кошторисних 
призначень 

- - Вирішення 

соціально-побутових 
питань жителів 

об’єднаної 
територіальної 

громади 

23. Надання грошової 
допомоги на 

поховання 

Нижньовербізьк
а сільська рада 

2017-2018 В межах 
кошторисних 

призначень 

В межах 
кошторисних 

призначень 

- - Вирішення 
соціально-побутових 

питань жителів 

об’єднаної 
територіальної 

громади 

 

 

     

 

Сільський голова                                                                                                                                                          Ярослав М’якущак 

 


