
 

 
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
Про внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та медичного 

забезпечення населення с. Гора «Добробут» на 2016-2020 роки затвердженої 
рішенням сільської ради від 28.04.2016 року № 241-10-VІІ,  Програми 
забезпечення проведення загально сільських культурно-масових заходів до 
державних, релігійних і місцевих свят в селі Гора затвердженої рішенням 
сільської ради від 23.11.2017 року № 861-46- VII  

З метою встановлення додаткових гарантій та посилення соціального 
захисту населення, розвитку освіти, культури та медичного забезпечення 
населення с. Гора, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Гірська сільська рада 

 
В И Р І Ш И Л А :  

 
1. Внести зміни до Програми розвитку освіти, культури та медичного 

забезпечення населення с. Гора «Добробут» на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням сільської ради від 28.04.2016 року № 241-10-VІІ а саме: 

- пункт 24 в графі «категорії» таблиці розрахунку преміювання згідно 
програми «Добробут» на 2016-2020 роки викласти в наступній редакції: 
«Учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1-3 категорії, дітям які мають 
посвідчення (до 16 років), потерпілим особам від Чорнобильської катастрофи 
та дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою». 

- пункт 3 в графі «сума коштів до видачі в грн. (без врахування податків)» 
таблиці розрахунку преміювання згідно програми «Добробут» на 2016-2020 
роки змінити цифри з «150-200» на «400».   

2. Внести зміни до Програми забезпечення проведення загально сільських 
культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят в селі 
Гора, затвердженої рішенням сільської ради від 23.11.2017 року № 861-46-VІІ, а 
саме: 

- пункт 1 в графі «сума коштів до видачі в грн.» таблиці розрахунку 
преміювання Програми забезпечення проведення загально сільських 
культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят в селі Гора 

 



змінити цифри з «400» на «500». 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

Гірської сільської ради. 
 

с. Гора 
від 04 травня 2019 року 
№ 1325-71-VІІ  

 
 

Сільський голова                                                                             Р.М. Дмитрів 


