
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 
21.01.2019 

 
                       № 11 

 
 
Про фінансову підтримку 
Миргородської районної 
організації ветеранів України 
 
 Відповідно до статей 6, 13, 23 Законом України «Про місцеві державні 
адміністрації», на виконання Комплексної Програми соціального захисту 
соціально незахищених громадян Миргородського району на 2016 – 2020 роки, 
затвердженої рішенням другої сесії сьомого скликання Миргородської районної 
ради від 20 листопада 2015 року (зі змінами), з метою вирішення проблем 
соціального захисту ветеранів, відзначення святкових дат пов’язаних з 76 
річницею з дня визволення Миргородщини від німецько-фашистських військ, 
Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня захисника України, 
Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. 

1. Рекомендувати Миргородському районному територіальному 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)              
(Смутко Т.М.): 

1) Придбати: 
до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня 2019 

року: 
2 вінки із стрічкою на суму 700,00 гривень; 
40 квітів на суму 800,00 гривень; 
1 корзину з живими квітами на суму 450,00 гривень; 
 до Дня незалежності України 24 серпня 2019 року: 
20 квітів на суму 400,00 гривень; 
 до 76 річниці визволення Миргородщини від німецько-фашистських 
військ, Дня партизанської слави 19 вересня 2019 року: 
2 вінки із стрічкою на суму 700,00 гривень; 
40 квітів на суму 800,00 гривень; 
1 корзину з живими квітами на суму 450,00 гривень; 
 до Дня захисника України 14 жовтня 2019 року: 
2 вінки із стрічкою на суму 700,00 гривень; 
40 квітів на суму 800,00 гривень; 
1 корзину з живими квітами на суму 450,00 гривень; 



 
 
 до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 23 листопада 
2019 року: 
1 вінок із стрічкою на суму 350,00 гривень; 
30 квітів на суму 600,00 гривень; 
1 корзину з живими квітами на суму 450,00 гривень; 
 для Миргородської районної організації ветеранів: 
канцелярського приладдя (папір, ручки, зошити, папки та інше) на суму 1200,00 
гривень для ведення книги спогадів; 
 для вітання та поховання ветеранів і сторічних громадян району – 
листівки, квіти, подарунки, вінки на суму 5350,00 гривень; 

виплатити грошову допомогу голові Миргородської районної організації 
ветеранів на суму 1800,00 гривень. 
 2) провести річну передплату 25 примірників періодичних видань на суму 
4000,00 гривень. 

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Синяговська М.Б.) 
здійснити відповідні розрахунки. 

 
 
 

    Виконувач обов’язків  
голови районної державної 
           адміністрації                                                                            В.ФЕСЕНКО 
 
 
 


	МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

