
                                            

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення  38  сесії Коростенської міської ради від 

16.04.2020 р. «Про внесення змін до Міської комплексної програми 

«Турбота» на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням одинадцятої cесії VIІ 

скликання від 22.12.2016 р. № 494 «Про затвердження нової редакції 

Міської комплексної програми «Турбота» на 2017-2021 роки» (із змінами,  

внесеними рішенням 12 сесії міської ради VII скликання від 23.02.2017 р. 

№ 571; 16 сесії міської ради VII скликання від 31.08.2017 р. № 793; 18 сесії 

міської ради VII скликання від 30.11.2017 р. № 886; 19 сесії VІІ скликання 

від 21.12.2017 р. № 929; 22 сесії VІІ скликання від 24.05.2018 р. № 1064; 24 

сесії  міської ради  VII  скликання  від  30.08.2018 р. № 1169; 27 сесії VІІ 

скликання від 20.12.2018 р. № 1324; 37 сесії VІІ скликання від 27.02.2020 р. 

№ 1762)» 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

Рішення приймається з метою соціальної підтримки громадян, пільгової 

категорії населення, які проживають у м. Коростені, та надання їм додаткових 

соціальних гарантій щодо їх соціального захисту. 

Цілі та завдання прийняття рішення 

Прийняття рішення забезпечить можливість фінансування компенсаційних 

виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим   категоріям   

громадян,    які    проживають    у   м. Коростені.  

Забезпечення приладами прийому FM-сигналу для інвалідів по зору 1,2 групи, 

для осіб, які перебувають на обліку в КУ ТЦСО та одиноких осіб віком 70 і 

старше років для оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

Фінансово-економічне обґрунтування 

Збільшення загального обсягу витрат на виконання «Міської комплексної 

програми «Турбота» на 2017-2021 роки» на 632 тис. грн. в частинах: 

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян - на 332 тис. грн.  

- придбання приладів прийому FM-сигналу для інвалідів по зору 1,2 

групи, для осіб, які перебувають на обліку в КУ ТЦСО та одиноких 

осіб віком 70 і старше років дохід, яких не перевищує податкову 

соціальну пільгу на відповідний рік - на 300 тис. грн. 

Збільшення соціальних гарантій для населення за рахунок доповнення переліку 

організацій, які мають соціальну спрямованість для надання їм фінансової 

підтримки. 

Потреба в коштах визначається згідно кошторисних призначень. 

2. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

рішення 

Після внесення змін до «Міської комплексної програми «Турбота» на 2017-2021 

роки» забезпечення фінансування компенсаційних виплат перевізникам за 

перевезення автомобільним транспортом пільгових категорій осіб, буде 

проводитись вчасно та зменшить соціальну напругу серед  вказаної категорії 

осіб. 

 

Начальник управління                          Ігор ЄСІН 



 

Довідка 

про погодження проєкту рішення   «Про внесення змін до Міської 

комплексної програми «Турбота» на 2017-2021 роки, затвердженої 

рішенням одинадцятої cесії VIІ скликання від 22.12.2016 р. № 494 «Про 

затвердження нової  редакції  Міської комплексної програми «Турбота» на 

2017-2021 роки» (із змінами,  внесеними рішенням 12 сесії міської ради VII 

скликання від 23.02.2017 р. № 571; 16 сесії міської ради VII скликання від 

31.08.2017 р. № 793; 18 сесії міської ради VII скликання від 30.11.2017 р.  № 

886; 19 сесії VІІ скликання від 21.12.2017 р. № 929; 22 сесії VІІ скликання 

від 24.05.2018 р. № 1064; 24 сесії VІІ скликання від  30.08.2018 р.  № 1169;  

27 сесії   VІІ   скликання   від   20.12.2018 р.   № 1324; 37 сесії VІІ скликання 

від 27.02.2020 р. № 1762)» 

Проєкт рішення розроблено:  Управлінням праці та соціального захисту 

населення виконкому Коростенської міської ради. 

Виконавець: Єсін Ігор Володимирович, начальник управління праці та 

соціального   захисту   населення   виконкому   Коростенської міської ради,  

тел. 4-47-32 

Доповідає на сесії: Дзиґа Олександр Олексійович, заступник міського голови. 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: Єсін Ігор Володимирович,  

начальник управління соціального захисту населення;  

співдоповідач – Бошаков Олег Георгійович, начальник відділу з питань 

цивільного захисту. 

Запросити: Заступника міського голови - начальника міського фінансового 

управління Щербанюк Л. П. 

Розсилка: 

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому 

Коростенської міської ради: 

Адреса:   Україна,    Житомирська обл.,    м. Коростень,    вул. Шевченка 8,   

каб. № 1 тел. 4-47-32 

2. Міське фінансове управління   

Адреса:  Україна,    Житомирська обл.,   м. Коростень,  вул.  Грушевського,  

буд. 22, каб. № 56, тел. 4-10-65 

3. Управління економіки виконкому Коростенської міської ради 

Адреса:   Україна,   Житомирська обл.,   м. Коростень,   вул. Грушевського,  

буд. 22, каб. № 37-А, тел. 4-10-20 

 

 



 


