
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

26.03.2020 м. Миргород                   № 70 

 

 

Про виділення коштів 

 

 Відповідно до статей 6, 13, 14, 23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 

2012 року № 706 «Про затвердження Державної цільової програми 

«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів»на період до 

2020 року» (із змінами), Комплексної Програми соціального захисту осіб з 

обмеженими фізичними можливостями на 2013 – 2020 роки, затвердженої 

рішенням двадцять другої сесії шостого скликання районної ради від 09 липня 

2013 року та  з метою оперативного та об’єктивного вирішення питань щодо 

надання  матеріальної допомоги особам з обмеженими фізичними 

можливостями за рахунок коштів районного бюджету: 

1. Виділити управлінню соціального захисту населення 

райдержадміністрації (Горобець Л.І)  кошти для виплати матеріальних допомог: 

2000 (дві тисячі) гривень жителю села Любівщина Тулинському Юрію 

Миколайовичу; 

по 1000 (одна тисяча) гривень  жительці села Любівщина Мазур Наталії 

Володимирівні, жителю села М.Сорочинці Поповичу Олексію Івановичу; 

800 (вісімсот) гривень жителю села В.Байрак Сидоренку Миколі 

Андрійовичу; 

по 500 (п’ятсот) гривень жителям села Вовнянка Скрипніченку Сергію 

Петровичу, Барилу Сергію Михайловичу, Калашнику Сергію Дмитровичу, 

жителю села Ярмаки Смірнову Владиславу Юрійовичу, жительці села 

Клюшниківка Зінкович Тетяні Георгіївні, жителю села Петрівці Сверловичу 

Андрію Юрійовичу, жителям села В.Байрак Перебийніс  Валентині Іванівні, 

Сидоренко Парасковії Михайлівні, жителю с. В.Обухівка  Чорняку Володимиру 

Федоровичу; 

по 300 (триста) гривень жителю села Трудолюб Назаренку Миколі 

Івановичу, жителю села Зуївці Шугурову Станіславу Яковичу, жителю села 

Гаркушинці Олексієнку Олександру Миколайовичу. 

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Синяговська М.Б.) 

здійснити відповідні розрахунки. 

       

 

Голова                                                                                     Вікторія ЄМЕЦЬ                                                 



Д О В І Д К А 

про погодження проекту розпорядження голови  

райдержадміністрації «Про виділення коштів»  

 

       Проект даного розпорядження розроблено згідно статей 6, 13, 14, 23 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,  постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 706 «Про затвердження 

Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції 

про права інвалідів», Комплексної Програми соціального захисту осіб з 

обмеженими фізичними можливостями на 2013 – 2020 роки, затвердженої 

рішенням двадцять другої сесії шостого скликання районної ради від 09 липня 

2013 року та  з метою оперативного та об’єктивного вирішення питань щодо 

надання  матеріальної допомоги особам з обмеженими фізичними 

можливостями за рахунок коштів районного бюджету. 

 

       Проект розпорядження розроблено управлінням  соціального захисту 

населення районної державної адміністрації. 

 

Погоджено:     

без зауважень  

Керівник апарату  

райдержадміністрації                   

  

 Віталій ХОМЕНКО 

 

Виконувач обов’язків завідувача  

сектору документообігу та контролю 

апарату райдержадміністрації 

  

 

 

Олена ОМЕЛЯНЕНКО 

   

 

 

 

 

Начальник  управління   

соціального захисту населення  

райдержадміністрації                                                            Людмила ГОРОБЕЦЬ   

 

26.03.2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

про погодження проекту розпорядження голови  

райдержадміністрації «Про виділення коштів» 

 

Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження : 

 Проект даного розпорядження розроблено з метою надання  матеріальної 

допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями за рахунок коштів 

районного бюджету. 

2. Мета і шляхи її досягнення: 

Проект даного розпорядження розроблено для оперативного та 

об’єктивного вирішення питань щодо надання  матеріальної допомоги особам з 

обмеженими фізичними можливостями  

3. Правові аспекти: 

 Проект даного розпорядження розроблено відповідно статей 6,13,14, 23 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,  постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми 

«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів», 

Комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними 

можливостями на 2013 – 2020 роки, затвердженої рішенням двадцять другої 

сесії шостого скликання районної ради від 09 липня 2013 року. 

 4.Фінансово економічне обґрунтування: 

Джерелом фінансування є кошти районного бюджету. 

 5. Позиція заінтересованих органів 

        Погоджено без зауважень. 

 6. Регіональний аспект 

        7. Громадське обговорення не потребує. 

        8. Прогноз результатів: 

       Прийняття даного розпорядження буде сприяти соціальній підтримці 

жителів району, які потребують лікування. 

 

 

 

Начальник  управління   

соціального захисту населення  

райдержадміністрації                                                            Людмила ГОРОБЕЦЬ   

 

26.03.2020 року 

 


