
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_19.12.2018____                                                                                                   №__463 

                                                                 м. Лиман 

 

 

Про схвалення проекту рішення міської ради 

«Про внесення змін до  

Комплексної програми щодо 

медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки (перепідготовки) 

учасників антитерористичної операції 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік, затвердженої  

рішенням Лиманської міської ради від 

22.12.2017  №7/40-1769» 

 
 
         Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

Комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників  

антитерористичної операції Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік, затвердженої  рішенням Лиманської міської ради від 22.12.2017  №7/40-1769», 

відповідно до  Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015 

«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 

операції» та згідно ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 52 Закону 

України „Про місцеве  самоврядування в Україні”, виконавчий  комітет  міської  

ради: 

 

 

ВИРІШИВ: 

          

 

            1. Схвалити проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

Комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників  

антитерористичної операції Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік, затвердженої  рішенням Лиманської міської ради від 22.12.2017  №7/40-1769». 

            2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Мальченко) 

подати на розгляд  та затвердження сесії міської ради проект рішення «Про 

внесення змін до Комплексної програми щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 



 

(перепідготовки) учасників  антитерористичної операції Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік, затвердженої  рішенням Лиманської міської 

ради від 22.12.2017  №7/40-1769». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  Гамаюнову Ю.М. 

 

 

 

 
Міський  голова                                                   П.Ф. Цимідан 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                   ПРОЕКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №              _ 

м. Лиман 

 

Про внесення змін до Комплексної 

програми щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік, затвердженої рішенням 

Лиманської міської ради від 22.12.2017  

№7/40-1769 
 

        

 

 

         Відповідно до  Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 

150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції» та згідно ст. 91 Бюджетного кодексу України, 

керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міська рада: 

 

ВИРІШИЛА: 
          

1. Внести зміни до Комплексної програми щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік: 

 збільшити обсяг фінансування за напрямком «Соціальний захист», а саме цифру 

500,00 замінити на 512,00. 

       2.Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) забезпечити 

фінансування заходів виконання комплексної програми в межах видатків з 

бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

            3. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів комплексної 

програми та інформування управління соціального захисту населення міської ради 

(Мальченко) для узагальнення інформації. 

            4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький), постійну 

комісію  з питань освіти, охорони здоров’я, культури  та спорту, в справах молоді 



 

та соціального захисту населення (Демидова), заступника міського голови  

Гамаюнову Ю.М.  

 

 

 

 

Міський  голова                                                   П.Ф. Цимідан 

 

 


