ПРОЕКТ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення
«Про внесення доповнень до Програми соціального захисту населення
міста Знамянка на 2016 рік»
1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: соціальна
підтримка сімей загиблих учасників АТО та померлих у результаті поранення,
отриманого під час проведення антитерористичної операції.
2. Потреба і мета прийняття рішення: надання допомоги сім'ям загиблих учасників АТО
та померлих у результаті поранення, отриманого під час проведення антитерористичної
операції, в організації та проведенні поховання.
3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття
рішення: фінансова підтримка сімей загиблих учасників АТО та померлих у результаті
поранення, отриманого під час проведення антитерористичної операції.
4. Механізм виконання рішення: відшкодування за рахунок коштів міського бюджету
витрат на надання вищезазначених заходів.
5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо рішенням пропонується внести зміни
до існуючого рішення ради):
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Діюча редакція
Розділ 4. Проведення загальноміських заходів для ветеранів, інвалідів, людей похилого віку та інших
категорій громадян
протягом
Провести загальноміські заходи:
Міська рада,
Міський
Фінансування даних
року
міськвиконком,
бюджет,
заходів буде визначено
- 15 лютого - День вшанування
відділ культури і
кошти
рішенням міської ради
учасників бойових дій на
туризму,
небюджет
«Про міський бюджет»
території інших держав та
організаційний відділ,
-них
на відповідний рік
річниці виводу військ з
Афганістану,
в
яких
відділ економічного
джерел
(з урахуванням змін) за
передбачити:
покладання
розвитку,
Програмою фінансового
квітів до пам’ятника загиблих,
промисловості,
забезпечення
зустріч керівників міста з
інфраструктури та
відзначення визначних
воїнами-інтернаціоналістами,
торгівлі, відділ
подій у місті Знам’янка
вручення грамот, подарунків;
освіти,
на
міські громадські
відповідний рік,
- 20 лютого - «День героїв
небесної сотні», в яких
організації
а також
передбачити:
покладання
в межах надходження
квітів, урочисті збори;
коштів небюджетних
джерел
- 8 березня - Міжнародний
жіночий
день,в
яких
передбачити: зустріч міського
голови
з
жіночими
та
ветеранським активом міста,
урочисті збори, святковий
концерт, вручення грамот та
подарунків;
- 26
квітня
річниця
Чорнобильської катастрофи,
в яких передбачити: мітингреквієм
біля
пам’ятника
жертвам
Чорнобильської
катастрофи, зустріч міського
голови з ліквідаторами аварії
на ЧАЕС, поточний ремонт
пам’ятного знаку ліквідаторам
аварії на ЧАЕС;
- 9 травня - Дня Перемоги, в
яких
передбачити:

-

-

-

-

-

-

-

відвідування місць бойової
слави та вшанування пам’яті
загиблих (покладання квітів
до меморіалів), організація
урочистої
зустрічі
представників міської влади з
ветеранами війни, несення
почесної варти із учнівської
молоді
та
військовослужбовців,
привітання ветеранів війни з
врученням
подарунків,
проведення
благодійного
святкового обіду, поточний
ремонт пам’ятників, братських
могил;
22 червня - День скорботи і
вшанування пам’яті жертв
війни, в яких передбачити:
мітинг-реквієм
на
Меморіальному
кладовищі,
покладання квітів
біля
братських могил;
22
вересня
День
партизанської слави, в яких
передбачити: зустрічі біля
пам’ятника партизанам в с.
Водяне з керівництвом міста
з
врученням
подарунків,
грамот;
1 жовтня - Міжнародний
день людей похилого віку та
День ветерана, в яких
передбачити: урочиста зустріч
керівництва
міста
з
ветеранським активом міста,
вручення
грамот
та
подарунків;
14 жовтня – День захисника
Вітчизни,
в
яких
передбачити: урочисті збори,
святковий концерт, вручення
грамот та подарунків;
28
жовтня
річниця
визволення
України
від
німецько-фашистських
загарбників,
в
яких
передбачити:
зустріч
керівництва міста з ветеранами
Великої Вітчизняної війни,
визволителями
України,
мітинг та покладання квітів до
братських могил;
4
листопада
–
День
залізничника,
в
яких
передбачити: урочисті збори,
святковий концерт, вручення
грамот та подарунків;
28
листопада
День
вшанування пам’яті жертв
Голодомору та політичних
репресій, в яких передбачити:
відвідування
реабілітованих

-

-

-

-

-
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6.
7.

8.

осіб з врученням подарунків;
3 грудня – Міжнародний день
інвалідів, в яких передбачити:
урочиста зустріч керівництва
міста з інвалідами міста,
вручення
грамот
та
подарунків;
6 грудня – День збройних сил
України,в яких передбачити:
урочисті збори, святковий
концерт, вручення грамот та
подарунків;
9 грудня - День визволення м.
Знам’янкивід
німецькофашистських загарбників, в
яких
передбачити:
відвідування місць бойової
слави та вшанування пам’яті
загиблих (покладання квітів до
меморіалів),
зустріч
керівництва міста з ветеранами
війни, вручення подарунків,
святковий благодійний обід;
14 грудня - День вшанування
учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській
АЕС, в яких передбачити:
мітинг-реквієм
біля
пам’ятника
жертвам
Чорнобильської катастрофи,
покладання квітів;
25
грудня
–
річниця
вшанування памяті загиблих
воїнів-афганців,
в
яких
передбачити: урочисту ходу до
меморіального
комплексу,
покладання квітів.

Надання
допомоги
сім'ям
загиблих учасників АТО та
померлих
у
результаті
поранення, отриманого під час
проведення антитерористичної
операції, в організації та
проведенні поховання

Доповнення
Розділ 5. Інші заходи
протягом
Міська рада,
року
міськвиконком,
громадські,
благодійні,
волонтерські,
релігійні організації,
УСЗН

Міський
бюджет,
кошти
небюджет
них
джерел

Фінансування даних
заходів за рахунок
коштів міського
бюджету буде
визначено рішенням
міської ради «Про
міський бюджет» на
відповідний рік
(з урахуванням змін).
В межах коштів, що
надійшли з інших
небюджетних джерел.
Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого місця
оприлюднення: 21.06.2016, сайт Знамянської міської ради
Дата, підпис та ПІБ субєкту подання проекту рішення:

21 червня 2016 року
_________________________
А.Волошина
Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом секретаря
міської ради та печаткою «Для документів»:
«____» червня 2016 року

_________________________

Н.Клименко

сесія Знам`янської міської ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ
від

липня 2016 року

№
м. Знам`янка

Про внесення доповнень до Програми
соціального захисту населення
міста Знамянка на 2016 рік
З метою соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО та померлих у результаті
поранення, отриманого під час проведення антитерористичної операції, керуючись ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

Вирішила:
1. Доповнити Заходи Програми соціального захисту населення міста Знам’янка на 2016
рік, затвердженої рішенням Знам'янської міської ради зі змінами від 14.01.2016 року
№ 73, Розділом 5 такого змісту:
№
з/п

Перелік заходів
Програми

Термін
виконання
заходу
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Надання
допомоги
сім'ям
загиблих
учасників
АТО
та
померлих у результаті
поранення, отриманого
під час проведення
антитерористичної
операції, в організації та
проведенні поховання

протягом
року

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування,
тис. грн.

Міський
бюджет,
кошти
небюджетних
джерел

Фінансування
даних заходів за
рахунок коштів
міського
бюджету буде
визначено
рішенням
міської ради
«Про міський
бюджет» на
відповідний рік
(з урахуванням
змін).
В межах коштів,
що надійшли з
іншихнебюджет
них джерел.

Розділ 5. Інші заходи

Міська рада,
міськвиконком,
громадські,
благодійні,
волонтерські,
релігійні
організації,
УСЗН

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
охорони здоров’я та соціального захисту населення (гол.В.Мацко).
Міський голова

С.Філіпенко

