
 
 
 

 
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (дванадцята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
07 жовтня 2021 року 
 
Про внесення доповнень до Комплексної  
програми   розвитку соціального  
захисту населення на 2021 рік 

 
 З метою встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту 

населення та забезпечення соціального розвитку громади, керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада  в и р і ш и л а : 
Доповнити розділ  «4. Заходи по виконанню програми» Комплексної 

програми   розвитку соціального захисту населення на 2021 рік, затвердженої 

рішенням Лубенської міської ради Полтавської області від 15 жовтня 2020 

року (зі змінами), наступним підпунктом: 
«4.27 Надати матеріальну допомогу для проведення капітального 

ремонту власних житлових будинків (квартир) членам сімей загиблих 

учасників АТО та ООС в порядку, визначеному виконавчим комітетом 

Лубенської міської ради. 
 
Протягом року      Управління соціального захисту  
       населення». 

2. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Щербак В.О.). 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Харченко І.В. та постійну депутатську  комісію 

з соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки. 

 

 

Лубенський міський голова              Олександр ГРИЦАЄНКО 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Про внесення доповнень до Комплексної програми   

розвитку соціального захисту населення на 2021 рік 
 
 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» сім'ї осіб, які добровільно забезпечували (або 

добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення 

антитерористичної операції мають право на позачерговий безплатний 

капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт 

жилих будинків і квартир. 
У зв’язку зі зверненнями членів сімей загиблих учасників АТО та ООС 

щодо надання матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту 

власних житлових будинків (квартир) пропонується внести доповнення до 

Комплексної програми   розвитку соціального захисту населення на 2021 рік, 

затвердженої рішенням Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області від 15 жовтня 2020 року, наступними підпунктами: 
«4.27 Надати матеріальну допомогу для проведення капітального ремонту 

власних житлових будинків (квартир) членам сімей загиблих учасників АТО та 

ООС в порядку визначеному виконавчим комітетом Лубенської міської ради. 
 
Протягом року       Управління соціального захисту    
          населення». 

 
 
Начальник управління  
соціального захисту населення          Віктор ЩЕРБАК 
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