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ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                                                               
_____________ 2022 року                   №______________ 
 

Про внесення змін до Програми 

соціальної допомоги та підтримки 

мешканців Вараської міської 

територіальної громади на 2021-2023 

роки №7100-ПР-01, затвердженої 

рішенням Вараської міської ради від 

15.12.2020 №37 (зі змінами)  
 

З метою зменшення фінансового навантаження на мешканців Вараської 

міської територіальної громади, у зв’язку з воєнним станом в Україні, 

введеним із 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 

24 лютого 2022 року №64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі 

змінами), Закону України Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», враховуючи закони України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та 

гарантії їх соціального захисту», «Про статус та соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про оздоровлення 

та відпочинок дітей», керуючись статтями 34, 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до Програми соціальної допомоги та підтримки 

мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

№7100-ПР-01, затвердженої рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 

№37 (зі змінами), виклавши її в новій редакції (додається).  
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2. Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого 

комітету Вараської міської ради привести у відповідність міську програму 

«Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Вараської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» затверджену рішенням 

Вараської міської ради №30 від 15.12.2020 (зі змінами), шляхом виключення 

заходу щодо забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків. 

 

 

  

Міський голова                      Олександр МЕНЗУЛ 
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