
  
 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 
LV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від  05 червня 2020  року       № - VІІ 
 
Про внесення змін до комплексної  
Програми соціального захисту населення  
Богодухівського району на 2016 - 2020 роки 
 
 За поданням Богодухівської районної державної адміністрації, керуючись 
ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Внести зміни до комплексної Програми соціального захисту населення  
Богодухівського району на 2016 - 2020 роки затвердженої рішенням районної 
ради від 03 березня 2016 року № 65- VІІ (V сесія VІІ скликання): 

 - доповнити пункт 7 «Організаційно-правове та технічне забезпечення 
реформування системи соціального захисту населення» Напрямів діяльності та 
заходів комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівського 
району на 2016-2020 роки підпунктом 7.4. наступного змісту: 

 
Назва нап-
ряму 
діяльності 
(пріоритет
ні завдан-
ня) 

Зміст заходів 
Програми 

Виконавці Строк 
викона
ння 

Джерела 
фінансуван
ня 

Прогнозний 
обсяг 
фінансових 
ресурсів для 
виконання 
завдань,  
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 
від 
виконання 
заходів 

2020 
7.4. Поліп-
шення 
умов 
надання 
соціальних 
послуг 
населенню 
району 

7.4.1 
Придбання та 
встановлення 
металопласти -
кових вікон в 
комплекті з 
підвіконням, 
відливом  

Управління 
соціальног
о захисту 
населення 
районної 
державної 
адміністра
ції 

2020  Районний 
бюджет 

 
 
 

49,9 

Проведення 
заходів з 
енергозбере
ження для 
поліпшення 
умов 
надання 
соціальних 
послуг 
населенню 
району. 

 



 
- підпункт 8.1.1. пункту 8 «Соціальний захист пільгових категорій 

населення» Напрямів діяльності та заходів комплексної Програми соціального 
захисту населення Богодухівського району на 2016-2020 роки викласти в новій 
редакції наступного змісту: 
 

Назва 
нап-
ряму 
діяль-
ності 
(пріо-
ритетні 
завдан-
ня) 

Зміст заходів Програми Виконав
ці 

Строк 
викона
ння 

Джерела 
фінансува
ння 

Прогноз-
ний обсяг 
фінансових 
ресурсів 
для вико-
нання зав-
дань, 
тис. грн. 

Очікува-
ний ре-
зультат 
від вико-
нання за-
ходів 

2020 

8.1. 8.1.1. Відшкодування витрат 
перевізникам за пільгове 
перевезення окремих 
категорій громадян в 
міському, приміському 
транспорті, а саме: особи з 
інвалідністю внаслідок війни 
(у тому числі з числа осіб, 
які брали участь в 
проведенні 
антитерористичної операції), 
відповідно до пункту 7 
частини 1 статті 13 Закону 
України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»; особи, 
які супроводжують осіб з 
інвалідністю I групи 
внаслідок війни (не більше 
одного супроводжуючого), 
відповідно пункту 7 частини 
1 статті 13 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту»; учасника бойових 
дій (у тому числі з числа 
осіб, які брали участь в 
проведенні анти 
терористичної операції), 
відповідно до пункту 7 
частини 1 статті 12 Закону 
України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»; особи 
з інвалідністю, діти з 
інвалідністю та особи, які 
супроводжують осіб з 
інвалідністю 1 групи або 
дітей з інвалідністю (не 
більше однієї особи, яка 
супроводжує особу з 

Сільські, 
селищні 
та 
міська 
ради 

2020 
рік 

Місцеві 
бюджети 
сільських, 
селищних 
та міської 

рад 

У межах 
бюджетних 
признечень 

Забезпече
ння 
пільгово-
го 
перевезен
ня 
окремих 
категорій 
громадян 



інвалідністю або дитину з 
інвалідністю) в період з 01 
жовтня по 15 травня з 50 
відсотковою знижкою 
вартості проїзду, відповідно 
до частини 2 статті 38-1 
Закону України «Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні»; діти з 
багатодітних сімей, 
відповідно до пункту 4 
частини 6 статті 13 Закону 
України «Про охорону 
дитинства»; особи, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
віднесених до категорії 1, 
відповідно до статті 20 
Закону України «Про статус 
і соціальний захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»; учасники 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, 
віднесених до категорії 2, 
відповідно до статті 21 
Закону України «Про статус 
і соціальний захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»; ветерани 
військової служби, ветерани 
органів внутрішніх справ, 
ветерани податкової 
пожежної охорони, ветерани 
Державної кримінально-
виконавчої служби України, 
ветерани служби цивільного 
захисту, ветерани Державної 
служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації 
України, відповідно до 
статті 6 Закону України 
«Про статус ветеранів 
військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, 
ветеранів Національної 
поліції і деяких інших осіб 
та їх соціальний захист 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту 
населення (Ситник Л.М.). 
 
Заступник голови районної ради      Р.І.Ярошенко 
 


