
                                                                                                                    ПРОЕКТ    

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  

ЧЕ РНІ ГІВ СЬ КОЇ    ОБ Л АС ТІ  

                                                              Р І Ш Е Н Н Я  

                                              ( п’ята сесія восьмого скликання ) 

 

від  25 травня 2021 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення 

другої сесії восьмого скликання 

від  23 грудня  2020 року 

Про затвердження Програми 

«Соціальний захист окремих категорій 

населення» на 2021-2025 роки» 

 

       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 2021-2025 роки » затвердженої рішенням другої сесії восьмого скликання  

від 23.12.2020 року «Про  затвердження Програми «Соціальний захист окремих категорій 

населення» на 2021-2025 роки »», рішенням 4 сесії восьмого скликання  від 02.04.2021 

року Про внесення змін до рішення другої сесії сьомого скликання від  23 грудня  2020 

року Про затвердження Програми «Соціальний захист окремих категорій населення» на 

2021-2025 роки» ,а саме: 

 розділ 111. Основні розділи виконання Програми в 2020 році,   перелік заходів Програми 

пункт 5.   викласти в новій редакції 

 

5. Компенсація вартості засобів індивідуального 

захисту громадянам здійснившим   поховання 

померлих осіб, які були зареєстровані або постійно 

проживали на території Городнянської 

територіальної громади та у яких було діагнастовано 

захворювання COVID-19, в сумі дві тисячі гривень, 

згідно поданих документів ( заява, копія паспарту та 

ідентифікаційного коду заявника,   довідка з 

лікувального закладу, що підтверджує захворювання 

на COVID-19 померлого, довідка від ФОП, який 

здійснив поховання, що підтверджує перелік та 

вартість використаних засобів індивідуального 

захисту, дані про особистий рахунок заявника в 

установі  банку.   ) за рішенням виконкому. 
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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                                                                                                 Андрій БОГДАН 

 


