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Депутати затвердили Програму «Турбота» щодо посилення
соціального захисту громадян на 2015 рік

Сьогодні, 30 грудня на четвертому пленарному засіданні облради депутати
прийняли рішення про Програму «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2015
рік.
Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету.
Прогнозний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів обласного бюджету становить
18233,4 тис. гривень Та на пропозицію депутата Антона Ліврінца, депутати внесли поправку до
документу, збільшивши передбачені на підтримку учасників АТО та їхніх родин кошти з 3-х до 8
млн грн.
Мета Програми, наголошується в документі, полягає у реалізації державної політики у сфері
соціального захисту населення, наданні матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним,
важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, пенсіонерам, ветеранам
війни та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі дітям-інвалідам, а
також учасникам антитерористичної операції, пораненим, травмованим (або одному з членів їх
сімей), сім’ям загиблих мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції,
іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потрапили у скрутне
становище та потребують соціальної підтримки з боку держави; підтримці громадських організацій
інвалідів та ветеранів; інших громадських організацій; фінансуванні інших заходів соціального
захисту населення області.
Очікується, що виконання Програми сприятиме посиленню соціального захисту окремих категорій
громадян, зокрема: непрацездатних, важко і хронічно хворих, осіб з багатодітних і неповних сімей,
пенсіонерів, ветеранів війни та праці, осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі
дітей-інвалідів, членів сімей загиблих, постраждалих учасників масових акцій громадського
протесту, які розпочалися в Україні з 21 листопада 2013 року, а також учасникам
антитерористичної операції, пораненим, травмованим (або одному з членів їх сімей), сім’ям
загиблих мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції та інших
громадян, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потрапили у скрутне становище
та потребують соціальної підтримки з боку держави; підтримці громадських організацій інвалідів та
ветеранів; інших громадських організацій; фінансуванню інших заходів соціального захисту
населення області.
Прес-служба облради

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

