Додаток №3 до
рішення 4 сесії районної ради
7 скликання від 28.01.2016 року №42

Додаток 4
Порядок
використання коштів для забезпечення соціальних гарантій окремих
категорій громадян Іллінецького району (далі-Порядок)
І. Загальні положення
1.1.
Цей Порядок розроблено у відповідності до Районної комплексної
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017 роки.
1.2.
Порядок визначає умови та основні організаційно-правові засади
виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги хворим,
котрі не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої
допомоги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004
№ 558 «Про затвердження порядку призначення та виплату компенсацій
фізичним особам, які надають соціальні послуги» (із змінами); допомоги на
поховання інвалідів війни та учасників бойових дій виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого; компенсації
інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на
транспортне обслуговування; одноразової матеріальної допомоги вдовам
(вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов‘язана з Чорнобильською
катастрофою.
1.3. Видатки, пов’язані із реалізацією цих заходів, здійснюються за
рахунок коштів обласного, районного, міського, селищного та сільських
бюджетів, виділених відповідно до встановленого порядку та за рахунок інших
джерел, не заборонених законодавством.
ІІ. Порядок використання
2.1. Розгляд заяв та виплата компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги хворим, котрі не здатні до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження порядку призначення та
виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги» (із
змінами); допомоги на поховання інвалідів війни та учасників бойових дій
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати
померлого; компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів та на транспортне обслуговування; одноразової матеріальної
допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов‘язана з
Чорнобильською катастрофою.

2.2. Розмір виплат встановлюється відповідними діючими нормативнозаконодавчими актами.
2.3. Начальник управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації один раз на рік подає звіт про використання коштів
постійній комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва для подальшого затвердження
на сесіях районної ради.
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