
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

УКРАЇНА 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА Р А Д А 

ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

від  03.10.2019 № 11/6 

         с. Боратин            

              

              

         

Про делегування повноважень  

Луцькій районній раді на 2020 рік 

з реалізації державних Програм 

соціального захисту населення  

 

 

Відповідно до ст.. 26, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 89, 93 Бюджетного кодексу України та з метою реалізації програм 

соціального захисту населення у 2020 році, сільська рада вирішила: 

 

  1. Делегувати Луцькій районній раді повноваження з реалізації програм 

соціального захисту населення, що здійснюються за рахунок коштів відповідних 

субвенцій з державного бюджету та субвенцій з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення видатків за нижче вказаними програмами соціального 

захисту. 

     

2. Передати видатки у вигляді міжбюджетних трансфертів Луцькій районній 

раді на виконання програм соціального захисту населення, що здійснюються за 

рахунок коштів: 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 

принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над 

дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 

вихователя, підтримку малих групових будинків; 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 

абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів  війни, 

гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І –ІІ груп, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 



безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої 

статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії, та які потребують 

поліпшення житлових умов; 

- субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни; 

- субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- субвенція з обласного бюджету на здійснення компенсаційних виплат 

інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту і транспортне 

обслуговування  та встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп; 

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та 

залучення інвестицій. 

 
 
 

 

Сільський голова            С.О. Яручик 

 

 

Радчук Г.В. 
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