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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА волинської ОБЛАСТІ
і СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
дн? 674: *ад/д М 475
м. Володимир-Волинський

Про внесення зміндо рішення
міської ради від'24.12.2015 року Ле 4/3
“Про Програму соціального захисту
населення міста на 2016-2017 роки”

Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, » відповідно до рішень виконавчого Комітету від 28.01_.2016р.1*1"920, від

" 25.02.2016р. МЗЗ “Про надання матеріальної допомоги громадянці, яка досягла
столітнього віку” та рішення виконавчого комітету від 25.02.2016р.Л954 “Про
надання грошових допомог жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-
героїня»”, міська рада

ВИРІШИЛА:

іВнести зміни до Програми соціального захисту населення міста на 2016-
2017роки, яка затверджена рішенням міської ради від 24.12.2015 року Кв 4/3.

1.1.У розділі 1. «Паспорт Програми»:
а у пункті 8 цифру 1944617 грн. замінити на цифру 2194617 грн.
- у пункті 8.2 цифру 1884617 грн. замінити на цифру 2134617 грн.

і

1.2.У розділі 6 “Напрями діяльності та заходи програми соціального захисту
населення міста на 2016-2О17роки”

. - у пп.2 п.2 Відзначення 100 літніх ювілеїв старожилів міста цифру 400
замінити на цифру 1000.

- у пп.3 п.3 Надання одноразової допомоги жінкам, яким присвоєно почесне
звання України „Мати-героїня” цифру 1000 замінити на 1500.

-і у пп;1 п.6 Надання одноразової грошової допомоги Жителям міста, які
потрапили в скрутне матеріальне становище цифру' 230000 замінити на цифру
228900.

- п.6 Матеріальна допомога та фінансова підтримка доповнити пп.9, а саме:
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і_ Ї 6. Матеріальна Допомога та фінансова підтримка
Часткова Квітень- Управління 201 6 250000 Зменшення
компенсація грудень соціального 20 1 7 - соціальної
автомобільним захисту напруги серед
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;
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2; фінансовому управлінню виконавчого комітету Володимир-Волинської
міської ради (Шибирин Т.В.) забезпечити фінансування Програми з врахуванням
внесених змін. _

і

З. Управлінню соціального захисту населення (Матусевич М.В.) проводити
.видатки згідно Програми з врахуванням внесених змін.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської
ради, заступника міського голови Свідерського О. М.

Міський голова
"

* П.Д.Саганюк
Матусевич 23 896


