
 
 

У К Р А Ї Н А 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А  

Р І Ш Е Н Н Я  

(двадцять четверта  (42) сесія сьомого скликання) 

 

06 серпня 2020 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення 

двадцятої (38) сесії сьомого скликання 

від  23 грудня  2019 року 

Про затвердження Програми 

«Соціальний захист окремих категорій 

населення» на 2020 рік» 

 

       З метою забезпечення конституційних прав громадян і підтримки 

матеріального становища громадян, внаслідок непередбачених обставин,  

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення, постійної комісії з питань 

бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, 

керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести та затвердити  зміни до програми «Соціальний захист окремих 

категорій населення на 2020 рік » затвердженої рішенням двадцятої (38) сесії 

сьомого скликання  від 23.12.2019 року «Про  затвердження Програми 

«Соціальний захист окремих категорій населення» на 2020 рік »», рішенням 

двадцять першої (39) сесії сьомого скликання  від 30.01.2020 року « Про 

внесення змін до рішення двадцятої (38) сесії сьомого скликання від  23 

грудня  2019 року «Про затвердження Програми «Соціальний захист окремих 

категорій населення» на 2020 рік»», рішенням двадцять другої (40) сесії 

сьомого скликання  від 07.04.2020 року « Про внесення змін до рішення 

двадцятої (38) сесії сьомого скликання від  23 грудня  2019 року «Про 

затвердження Програми «Соціальний захист окремих категорій населення» 

на 2020 рік»» а саме: 

 

- пункт 3. розділу 111.  Програми викласти в наступній редакції: « 3. Надання 

грошової та натуральної (оплата послуг харчування, придбання харчових 

наборів,безоплатна передача деревини видалених аварійних дерев та 

будівельних матеріалів, які були оприбутковані в результаті списання та 



демонтажу будівель та споруд на території Городнянської міської ради ) 

допомоги ветеранам, інвалідам,  ліквідаторам аварії на ЧАЕС, воїнам 

інтернаціоналістам, учасникам АТО та їх сім’ям, іншим пільговим категоріям 

громадян, та  громадянам, які опинились в складних життєвих 

обставинах, а також згідно колективних звернень громадян для 

благоустрою, будівництва, ремонту та відновлення об’єктів соціальної 

сфери за рішенням виконкому, згідно заяв та подання» . 

 

2. Контроль за      виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з   питань  бюджету,    планування,      фінансів та          соціально 

- економічного  розвитку  та на комісію з питань охорони здоров`я та 

соціального захисту населення. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А. І.  БОГДАН 

 

 

 


