
 проєкт рішення виконавчого комітету 
 

РІШЕННЯ 

від __ __________ 2021 року                                                     № ____ 
смт Олександрівка 

 
Про підсумки виконання комплексної 
програми соціальної підтримки окремих 
категорій громадян Олександрівської 
селищної ради за 9 місяців 2021 року 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1. Довідку про підсумки виконання комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради        
за 9 місяців 2021 року начальника відділу соціального захисту населення 
Олександрівської селищної ради І. Антіпової взяти до відома (додається). 

 
2. Відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної 

ради забезпечити виконання комплексної програми соціальної підтримки 
окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради у 2021 році. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

Олександрівського селищного голови з питань виконавчих органів Василя 
Скляренка. 

 
 
 

Селищний голова                                               Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 



                                                                           Додаток  
                                                                           до рішення  
                                                                           виконавчого     комітету  

                                Олександрівської селищної ради 
                                                                            від ___ __________ № _____ 

 
ДОВІДКА 

про підсумки виконання комплексної програми соціальної підтримки 
окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради                          

за 9 місяців 2021 року 
 

На реалізацію комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням п’ятої сесії Олександрівської селищної ради восьмого скликання            
від 24 грудня 2020 року № 80 на 2021 рік передбачені кошти з місцевого бюджету 
у розмірі 1779,7 тис грн. З початку року на реалізацію  заходів комплексної 
програми використано коштів на загальну суму 1187,3   тис грн, зокрема: 

надано матеріальну допомогу окремим категоріям громадян, які мають 
стійкий розлад здоров’я та потребують дороговартісного лікування 176 особам      
на загальну суму 464,5 тис грн;  

забезпечено відшкодування витрат на проїзд до місця отримання програмного 
гемодіалізу і у зворотному напрямку хворим з хронічною нирковою недостатністю 
5 особам на загальну суму 55,7 тис грн; 

надано допомогу для покращення матеріально-побутових умов проживання     
4 особам, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію на загальну               
суму 32,0 тис грн; 

надано адресну матеріальну допомогу громадянам потерпілим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І до Дня Чорнобильської 
трагедії 27 особам на загальну суму 27,2 тис грн; 

надано адресну матеріальну допомогу до Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав та річниці виводу радянських військ з Афганістану 
64 ветеранам на загальну суму 77,5 тис грн; 

відшкодовано вартість путівки санаторно-курортним закладам за надані 
послуги санаторно-курортного лікування 2 особам з інвалідністю на загальну  
суму 35,8 тис грн;   

відшкодовано закладам оздоровлення та відпочинку вартість наданих послуг 
за 7 дітей з інвалідністю на загальну суму 96,5 тис грн; 

здійснено виплату щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок 
війни, учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше та особам, яким 
виповнилося 100 років і більше 4 особам на загальну суму 18,9 тис грн; 

проведено виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі 35 особам на загальну                       
суму 379,3 тис грн. 

 
Начальник відділу  
соціального захисту населення                                  Ірина АНТІПОВА 


