
Пояснювальна записка 
до проекту рішення 11 сесії  VІІІ скликання виконавчого комітету 

Коростенської міської ради « Про затвердження комплексної програми  
«Турбота»        

Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки» 
 

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення. 
 
     Рішення приймається з метою соціальної підтримки громадян, пільгової 
категорії населення Коростенської міської територіальної громади, та 
надання їм додаткових соціальних гарантій щодо соціального їх захисту. 
  
Цілі та завдання прийняття рішення 
 

  Соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення, а саме 
ветеранів війни та праці, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян та 
надання їм додаткових соціальних гарантій, отримання ними позитивних 
зрушень у рівні та якості їх життя шляхом створення фінансової підтримки та 
організаційно-правової допомоги на основі ефективного використання 
бюджетних ресурсів Коростенської міської територіальної громади, а також 
підтримка міських громадських організацій та організацій і установ 
соціального спрямування. 
    
Фінансово-економічне обґрунтування  
 
      Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
Коростенської міської територіальної громади на підставі Бюджетного 
кодексу України та залученням допомоги від                                   благодійних організацій. 
 
 
2. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 
рішення. 
 

Реалізація заходів проекту комплексної програми «Турбота» 
Коростенської  міської територіальної громади на 2022-2026 роки 
забезпечить можливість отримати  соціально незахищеним громадянам 
Коростенської міської територіальної громади різні види додаткових 
допомог, що дозволить пом’якшити соціальну напругу у зв’язку з 
негативним впливом інфляційних процесів і відчути реальну допомогу з боку 
місцевої влади. 
 

 
 
Начальник УПСЗН                                                                           Ігор ЄСІН  



 
 
 

Довідка 
про погодження проекту рішення «Про затвердження комплексної 

програми  «Турбота»        
Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки» 
 

 
 

Проект рішення розроблено: Управлінням праці та соціального захисту 
населення виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
  

Виконавець: Єсін Ігор Володимирович, начальник управління праці та 
соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської 
ради,  тел.(04142) 5-04-39 
 

Доповідає на сесії: Єсін Ігор Володимирович, начальник управління праці 
та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської 
міської ради 
 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: Єсін Ігор Володимирович, 
начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 
 
Розсилка: 

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради: 
Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 8, каб. № 1 
тел.(04142) 5-04-39 

2. Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської 
ради: 
Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб.  
№ 56, тел.(04142) 4-10-65 

3.  Управління економіки виконкому Коростенської міської ради 
Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 22, 
каб. № 37-А, тел. 5-08-03 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


