
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 16.08.2021  № 172 

с. Руська Поляна 

 

Про схвалення  змін до комплексної 

програми «Турбота» по соціальному 

захисту та соціальному забезпеченню 

населення Руськополянської територіальної 

громади на 2021 рік 

  

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги 

незахищеним верствам населення Руськополянської сільської ради, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та забезпечення новонароджених дітей 

подарунками, виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 
 

 

ВИРІШИВ: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити зміни в 

комплексну програму «Турбота» по соціальному захисту та соціальному 

забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2021 рік  та  

викласти додаток 4 в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 

        

 

       Сільський голова                                                                Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

від 16.08.2021 № 172 

 

 

Напрями діяльності та заходи 

програми «Турбота» подарунки для новонароджених дітей на 2021 рік 

 

1. Загальні положення  

 

Програма «Турбота» по забезпеченню подарунками для новонароджених дітей 

в Громаді на 2021 рік розроблена відповідно до постанов Кабінету Міністрів 

України та указів Президента, основними з яких є: Закон України «Про охорону 

дитинства». Програма сприяє підтримці сімей та покращенню вирішення 

соціальних проблем, збільшенню кількості сімей, формуванню у молоді 

відповідального та усвідомленого батьківства, спонукаючи її до покращення 

демографічної ситуації в Громаді.  

 

2. Мета та завдання  

 

Метою Програми є надання матеріальної підтримки сім’ям Громади, в яких 

народилися діти у 2021 році.  

Для досягнення цієї мети передбачається:  

1) вручати одноразово одну упаковку підгузків та табличку з 

поздоровленням одному з батьків, в яких народилися немовлята в 2021 році;  

2) потреба формується, беручи до уваги показники народжуваності у 2021 

році;  

3) подарунки для новонароджених дітей вручаються відповідно до заяви 

одного з батьків. 

3. Фінансове забезпечення  Програми 
 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету 

та з інших джерел, не заборонених законодавством. Необхідний розмір коштів 

місцевого бюджету для забезпечення новонароджених подарунками 30,0 тис. грн. 

 

4. Управління Програмою та контроль за її виконанням 

 

Управління Програмою здійснює секретар виконавчого комітету, контроль за 

виконанням програми покладено на комісію з питань бюджету, фінансів, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

 

Секретар виконавчого комітету     Надія ШПАК 


