
У К Р А І Н А
II Е Р Е Г І Н С Ь К А  С Е Л  И Щ НА Р А Д А  

Восьме демократичне скликання 
Друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я
від 17.12.2020. №40 - 2/2020 
смт. Перегінське
Про затвердження Програми підтримки сімей загиблих, 
постраждалих учасників Революції гідності, учасників 
бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у 
складі добровольчих формувань, що утворилися для 
захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, таінших громадян, які залучалися і 
брали безпосередню участь в антитерориетичній операції 
в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганськійобластях, забезпеченні їх здійснення

Відповідно до Указу Президента України від 30.04.2018 р. № 116/2018 ’’Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року ’’Про 
широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 350 ’’Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413”, Закону України ’’Про 
місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення всебічної підтримки сімей 
учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 
формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 
антитерориетичній операції в районах її проведення, поліпшення їх соціального захисту, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:
,1. Затвердити Програму підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у 
складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 
залучалися і брали безпосередню участь в антитерориетичній операції в районах її 
проведення, чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

2. При формуванні селищного бюджету, виходячи із можливостей дохідної частини 
бюджету, враховувати пункти Програми щодо виділення коштів для реалізації 
заходів.

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання заходів Програми 
покласти на постійно діючу комісію освіти молоді та спорту, культури, охорони 
здоров’я та соціальної політики (О.Федорак).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови В. 
Глинку.

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН


