
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

08 квітня 2021 року 
 

Про внесення змін 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 : 

1. Внести зміни до розділу 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), доповнивши його наступними підпунктами: 

«4.25 З метою забезпечення потреб Лубенської територіальної громади 

у соціальних послугах організувати та провести залучення до надання таких 

послуг, суб’єктів що належать до недержавного сектору сфери надання 

соціальних послуг, шляхом здійснення соціального замовлення. 
  

Протягом року  Управління соціального захисту 

населення, територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), 

недержавні суб’єкти 

господарювання 

4.26 Безкоштовне забезпечення зубопротезування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
  

Протягом року Управління соціального захисту 

населення». 

2. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (начальник управління 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 

 

 

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: 

«4.25 З метою забезпечення потреб Лубенської територіальної громади у 

соціальних послугах організувати та провести залучення до надання таких 

послуг, суб’єктів що належать до недержавного сектору сфери надання 

соціальних послуг, шляхом здійснення соціального замовлення. 
  

Протягом року  Управління соціального захисту 

населення, територіальний центр 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), недержавні 

суб’єкти господарювання 

(Відповідно до Порядку визначення потреб населення адміністративно-

територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженого наказом 

Міністерства соціальної політики №28 від 20.01.2014, визначити потребу 

населення м.Лубни в соціальній послузі догляду та виховання дітей в умовах, 

наближених до сімейних, близько 4 дітей щомісячно) 

 

4.26 Безкоштовне забезпечення зубопротезування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
  

Протягом року Управління соціального захисту 

населення». 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення          Віктор ЩЕРБАК 
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