
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

17 лютого 2022 року 
 

Про внесення змін до Комплексної  

програми   розвитку соціального  

захисту населення на 2022-2024 роки 

 

 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 : 

1. Внести зміни до розділу 4 Комплексної програми розвитку 

соціального захисту населення на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

Лубенської міської ради Полтавської області від 18 серпня 2021 року, а саме, 

викласти в новій редакції наступні пункти: 

«4.4 У зв'язку з відзначенням річниці Чорнобильської катастрофи 

організувати надання одноразової матеріальної допомоги дружинам 

померлих громадян із числа ліквідаторів, сім’ям, які мають на утриманні 

дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на 

ЧАЕС, сім’ям з дітьми, де один з батьків помер і смерть яких пов’язана з 

ліквідацією аварії на ЧАЕС та опікуну, що має на утриманні дитину сироту, з 

числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи . 

 

Квітень       Управління соціального 

        захисту населення 

 

4.19. Забезпечити надання одноразової грошової допомоги до Дня 

захисників і захисниць України особам, які знаходяться на обліку в 

управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради (відповідно до поданих заяв): 

- членам сімей загиблого (померлого) учасника бойових дій в зоні АТО 

та ООС в розмірі 3 тис.грн.; 

- учасникам бойових дій в зоні АТО/ООС, яким встановлено статус 

осіб з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 2 тис.грн.; 

- учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та ООС в розмірі  

1 тис.грн. 

 

Жовтень      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 з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В., постійну депутатську  комісію з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки і постійну депутатську комісію з питань 

планування бюджету та фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова              Олександр ГРИЦАЄНКО 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Лубенської міської ради «Про внесення змін до 

Комплексної програми   розвитку соціального 

захисту населення на 2022-2024 роки» 

 

 

З метою встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту 

дружин померлих громадян із числа ліквідаторів, членів сімей загиблих 

учасників бойових дій в зоні АТО та ООС, осіб з числа учасників бойових 

дій у зоні АТО та ООС, які стали особами з інвалідністю внаслідок 

поранення, контузії або каліцтва та учасників бойових дій в зоні проведення 

АТО та ООС пропонується внесення змін до Програми. 

На обліку в управління станом на 01.02.2022 перебуває: 516 осіб з 

числа УБД АТО/ООС, 88 осіб з інвалідністю УБД АТО/ООС, 27 осіб яким 

встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветеранів війни 

АТО/ООС. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської  

міської ради        В.О. Щербак 
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