У К Р А ЇН А
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН

ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 25 жовтня 2017 року

№ 350

Про затвердження Програми «Про надання пільг з оплати послуг
зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на
одержання
ліків,
зубопротезування,
забезпечення
продуктами
харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на
побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг
теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на 2017 - 2020 роки.
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою соціальної підтримки жителів Іршанської громади, які
відповідно до чинного законодавства мають право на пільги, враховуючи
рекомендації постійної комісії селищної ради з питань освіти, культури,
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення,
постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити селищну Програму «Про надання пільг з оплати послуг зв'язку
та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування,
забезпечення
продуктами
харчування,
оплату
електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого
та рідкого пічного побутового палива, послуг теплопостачання,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
2017 - 2020 роки»(додається) (далі - Програма).
2.
На виконання заходів Програми Іршанська селищна рада (ОТГ) надає
субвенцію районному бюджету у межах фінансового ресурсу бюджету
Іршанської селищної ради.

3. Головним розпорядником коштів Програми є управління праці та
соціального
захисту населення Хорошівської районної державної
адміністрації, який надає інформацію про виконання заходів Програми
щоквартально.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту та соціального захисту населення (голова комісії Шульга Л.М.).

