
                                                           
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Дев’ята  сесія                                                                       Восьмого скликання          

  

25.06.2021                                                                                                №5    

 

Про внесення змін до Комплексної 

програми соціального захисту осіб 

з інвалідністю, ветеранів війни 

та праці, пенсіонерів та незахищених 

верств населення Андрушівської  

міської ради на 2021-2022 роки 

 

Відповідно до  законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей»,   враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної 

політики, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Комплексної програми соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки, затвердженої 

рішенням другої  сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання  від 

23.12.2020  № 16, а саме: п. 12  розділу  VІ  Програми «Напрями діяльності і 

заходи Програми»  викласти в такій редакції:  «Передбачити кошти для 

організації оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;  дітей з 

інвалідністю; дітей потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; 

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф;  дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких 

загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання 



службових обов’язків;  дітей,  одному з батьків яких встановлено інвалідність 

І або ІІ групи; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих 

дітей-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, 

лідерів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та 

спортивних команд;  дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, 

що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери села; дітей осіб, визнаних 

учасниками бойових дій та дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб. 

Кошти, виділені на придбання путівок для дітей даної категорії спрямувати на 

придбання путівок в Комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий заклад 

«Чайка» Андрушівської міської ради». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, 

культури та соціальної політики (Паламар С.І.), з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.), заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Демченка С.Д. 

 

 

Міський голова                                                         Галина БІЛЕЦЬКА     


