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Інформація  

про хід виконання Програми «Турбота» Михайлівської сільської ради  

за 2019 рік 
 

Рішенням Михайлівської сільської ради від 22.12.2018 р. № 15-4/VІІ було 

затверджено місцеву Програму «Турбота» на 2019 рік. 

На виконання Програми «Турбота» Михайлівської сільської ради 

виконавчим комітетом сільської ради у 2019 році проведено відповідну роботу.  

Ведеться облік всіх категорій  населення, які потребують соціального 

захисту. На території Михайлівської сільської ради проживає 110 одиноких 

непрацездатних громадян та інвалідів, яких обслуговують 10 соціальних 

робітників, на утримання яких з місцевого бюджету в 2019 році перераховано 

субвенцію територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) в розмірі 679,600 тис.грн, в тому числі на 5 жителів громади, 

які перебувають в стаціонарному відділенні в с. Косари. 

Жителі Михайлівської громади отримують соціальну допомогу із 

державного бюджету, а також їм надається матеріальна допомога із сільського 

бюджету. За 2019 рік виплачено допомогу на лікування, на вирішення  соціально 

- побутових проблем в зв’язку зі скрутним матеріальним становищем 53 жителям 

сіл Михайлівка, Ревівка, Ребедайлівка, Пляківка та селища Лісове на суму 

173,633 тис. грн. та допомогу на поховання 3 жителям на суму 4,500 тис.грн. А 

також по місцевій програмі «Турбота» було виділено до Дня Чорнобильської  

трагедії по 300 гривень 30 учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та по 1000 

гривень 3 учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (інвалідам) на суму 12,000 

тис.грн. Виділено допомогу 6 учасникам бойових дій по 500 гривень кожному на 

суму 3,000 тис.грн. Разом виплачено допомог на суму 193,133 тис.грн.  

На території сільської ради зареєстровано і проживає 35 багатодітних 

сімей, в яких виховується 122 неповнолітні дитини. 5 дітей, які знаходяться під 

опікою. У громаді 16 сімей учасників АТО, в яких проживає 20 дітей. 

За кошти бюджету ОТГ забезпечено перевезення пільгових категорій 

населення по автобусному маршруті Ребедайлівка-Кам`янка, Михайлівка-

Кам`янка, на що використано 105,000 тис.грн. 

Також із місцевого бюджету ОТГ виділено кошти на виконання районної 

програми «Турбота» на суму 149,400 тис.грн. 

Працівниками сільської ради постійно надаються  консультації жителям 

сіл ОТГ з питань отримання одноразової допомоги на поховання, на лікування, 

отримання допомоги при народженні дитини, отримання субсидій, допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та інше.   

 

 

Перший заступник сільського голови                                     Вікторія ШВЕЦЬ 


