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рIшЕння
Про внесення змiн до Програми соцiального
забезпечення та соцiального захисту
населення <Турбота> на 201 7-2022 роки

Розглянувши подання депутата Бiлочеркiвськоi MicbKoT ;эали Смутка Б.М. вiд
202-t року N_, вiдповiдно до статтей 26, 59 Закrэну УкраТни <Про мiсцеве

самоврядуваЕtня в Украiнi>, MicbKa рада вирiшила:

1. Внести змiни до Програми соцiального забезпечення та соцiа,тьного захисту
населення <Турбота> на 20l7-2022 роки, затвердженоi рiшенням БiлоцеркiвськоТ MicbKoi рали
вiд 07 вереснl{ 2017 року Nsl l l4-35-VII (зi змiнами):

- пункт 1 розлiлу 5 Програми доповнити пiдпунктом l l таксlго змiсту:
K1l) надання грошовоi допомоги особам, яких внесено дrэ Книги почесних громадян

Бiлоцеркiвсыiого району кЗолотий фонд району> станом на З1 грудня 2020 року та якi
проживають на територiТ Бiлоцеркiвськоi мiськоi територiа_гrьноi громади, у розмiрi одного
прожитковог<r MiHiMyMy на одну особу в розраху,нку на мiсяць, встановленого Законом
Украiни <Прсl Щержавний бюджет Украiни> на поточний piK,

У разi якщо особа мас право на отримання мiськоТ стипендii особi, яка удостосна звання
кПочесний гр|омадянин MicTa Бiла Щерква), грошова допомога не виплачусться).

2. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань охорони
здоров'я, материнства та дитинства, освiти, соцiалr,ного захисту, науки, спорту, культури,
мови, молодi, прав нацiонаJ.Iьних меншин, мiжнародного спiврсlбiтництва, iнформацiйноТ
полiтики.

мiський голова геннадiй Дикий



Зауваження

кГlро Внесення змiнi до 
"i:.ъ'*'frlхН::::J]:а:Цi#"я тir соцiа"ltьного з&хистунаселення <<Турбота> на 2017 -2022роки)

на засiдання сесiiмiськоi Р&ди виноситься проскт рiшення uпро внесення змiнi rro

l]ъ,Ii:н,соцiа,rьного 
забезпеч,пп",u соцiального.*r.,,у населення <Турбота>l rla2()l7-

l'озг.llянувши даний проекТ рiшення ЮРИ!ИЧНlЭ управлiння надас cBol заува;tеIi}Iя. I]l()об гllунтовус.tься наступним.

. ,ЩаниlИ проектоМ рiшення пропону€тьс,я внести змiни до iснуючоi. Програ,\rirсоцIальноГо забезпеЧення та соцiального захисту населення кТурботau на 20 l7-2;22po*rl.якими передбачити надання грошовоi доarоrоa" особам, яких внесено до Книги почеснихГРОNlаДЯН БiЛrОЦеРКiвського району кЗолотий Оо", рuЙну)) станом на З l грудня 2020 року,га якi проживають на територiТ Бiлоцеркiв""*Ъi мiЁькоТ територiа.llьноi гром ади, урозпlilli(}.цlI()го tJро;!:иткоВого MiHiMyMy на, одну особу в розрахунку на, мiсяць. Bcl,al.toв,rleIloI ()'JaKc;HclM Украiни <<Про !ержаuниИ бюд;кЪт Vпрuir"r, 
"u 

поrо"пrй piK.
ВiДГlО;ВiДНО ДО Ч,2 СТ,19 КОНСтитучii УкраТни ,Iа ст. 24 закону украiни KlIpo MicrtctзcсаNlоIзрялуtsання в ykpairli>, органи державноi влади та органи мiсцевого самоврядуваtlllя.l'х llilсадсiВi оrэоби зобов'язанi дiяти лише на пiдст,авi, в межах повноважень та у спосiб. ш.rсltlередбаченi I(онституцiсю та законаNlи Украiни.
Вiдповiдно до пiдпУнкту 5.1 пунктУ 5 cTarTi 2З Рег,паменту Бiлочеркiвськоi MicbKrll.РаДИ VIlI СКЛИКаННЯ, ТеКСТ ПРоекту рiшення повинен .nrrr,ourr.7,r;^;,jfr" з пtотиваlliiilt,,,:.tlас,г}lни, в якiй мiстятьсЯ посиланнЯ на закон, iнший нормативНий акт. trбсr.авинrl, HKI'}'IIlумовлеl{а llеобхiднiсть прийняття рiшення.однак, даний проскт рiшення суперечить ВиIуIогам Регламенту, адже мотивацiйltачас,г}Iна не мiститЬ посиланнЯ на обставинп, якими зумовлена необхйнiсть прийняттяJriшlсlIlIя, Тобто, вiдсутнс буль-яке обrрунтуваrн",еоб"хiдностi прийняття даного рiшенняБiльш того. принцип обrрунтованостi рiше,ння вимага€ вiд суб.скта владнихIIoBIlOBaжeHb враховУвати яК обставинИ. на обов'Язкrэвiсть ypa*yBa'rr я яких пря'lо Bl(lt.]\,r

'a*oIi, 
'laK i iНШi ОбСТаВИНИ, ЩО МаЮть значення у конкретнiй ситуачiт. суо l,-:, ;;;,;,r;,'lIoIJIlOBa7(eHb повинеН уникатИ прийняття ,""r,,r""ованих рiшень. обгрунтсlваltltхIIриII]/щеннями, а не конкретними обставинами. Рiпrення суб'скта владних повнова;кеtJьIIовиt{IIо бути мотиtsованим.
Звертаl,о увагУ на те, ЩО Бiлоцеркiвською мiською радою рiшень l]po llpиc'o(-tlll],jзваiIнЯ лочесниХ громадяН БiлоцеркiВськогО районУ кЗолотиЙ фонд району> не гtрийпlаltlс;i.а ВiДГtОВiДНО i КОПtТИ В бЮД;Кетi Бiлоцеркiвськоi Micr,Koi територiаtьноi громtци не бr,_;tlrгtередбаченi на цi цiлi.

застчпгtик начальника
l( )pl1.1 l1,1tl()гtl уltрав..ltiння -
l IiiчаjILl{ LlK вiд:tiлу правового
забезпечення рrоботи мiськоi ради,
F}икоllавчого KtlMiTeTy MicbKoi рали та ii /"iY-l
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