УКРАЇНА
Чернівецька міська рада
12 сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
26.08.2016 № 356

м.Чернівці

Про затвердження комплексної Програми підтримки учасників
антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і
волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових
акціях громадського протесту, що відбулися
у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р.,
на 2016-2018 роки
Відповідно до статей 26, 34, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законів України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» та інших законодавчих актів, що
гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України, та з метою
соціального захисту окремих категорій громадян міста, Чернівецька міська
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити комплексну Програму підтримки учасників
антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів,
померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях
громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по
21.02.2014 р., на 2016-2018 роки (додається).
2. Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання заходів
Програми та щороку подавати фінансовому управлінню міської ради
відповідні бюджетні запити.
3. Фінансовому управлінню міської ради, при формуванні проектів
міського бюджету на 2017-2018 роки враховувати бюджетні запити
виконавчих органів міської ради, спрямовані на реалізацію заходів Програми.
4. Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради,
відділу інформації та зв’язків з громадськістю міської ради систематично
інформувати членів територіальної громади про хід реалізації комплексної
Програми.
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5. Починаючи з 2018 року, щороку у березні заслуховувати на сесіях
міської ради інформацію про хід виконання комплексної Програми з
подальшим інформуванням територіальної громади.
6. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі
Чернівецької міської ради.
7. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент
праці та соціального захисту населення міської ради.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань гуманітарної політики.

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

