
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
          сесії восьмого скликання

23.03.2023 м. Березань № ___

Про внесення змін до рішення
Березанської міської ради
від 22.12.2020 № 63-05-VIII

Відповідно до статті  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“,  Закону України  ,,Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей“, Закону України ,,Про  статус ветеранів
війни,  гарантії їх соціального захисту“  враховуючи рекомендації постійної
депутатської комісії міської ради з питань освіти,  культури,  молоді та спорту,
медицини,  туризму,  соціального захисту населення,  допомоги воїнам АТО та з
метою надання комплексної допомоги учасникам антитерористичної операції,
особам,  які брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони,  відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,  у заходах,
необхідних для забезпечення оборони України,  захисту безпеки населення та
інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти
України,  членам їх сімей та членам сімей загиблих Захисників і Захисниць
України, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до рішення Березанської міської ради від  22.12.2020
№  63-05-VIII  ,,Про затвердження  ,,Цільової програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції,  операції об’єднаних сил та членів їх
сімей,  сімей загиблих  (померлих)  учасників антитерористичної операції та
операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки, а саме:

1.1.  назву програми  ,,Цільова програма соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції,  операції об’єднаних сил та членів їх сімей,  сімей
загиблих  (померлих)  учасників антитерористичної   операції та операції
об’єднаних сил на  2021-2023  роки“  змінити на назву  ,,Цільова програма



2

соціальної підтримки осіб, які захищали та захищають незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей
загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2021 – 2023 роки“
(далі Програма);

1.2. Програму викласти в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини,
туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО (Гуменюк В.А.)
та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Мосінзову І.О.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО


