ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став
1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“
бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина
Карпош, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување Програма за изменување и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и
здравствената заштита за 2021 година

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и
здравствената заштита за 2021 година, донесена на педесет и шестата
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 6 мај 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-3153/5
Датум: 07.05.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев
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ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и 9; член 36, став1, точка 1 и член 62 од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“
бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и шестата седница, одржана
на 06.05.2021 година, донесе

ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина
Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за
2021 година

1. Во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на
детската, социјалната и здравствената заштита за 2021 година ( ,, Службен
гласник на Општина Карпош бр.24/2019 ) во точка II .Проектни активности се
врши изменување и дополнување на следниот начин:
Во точка 11. Парична помош за лица/ семејства во социјален ризик , во
делот :
- Предвидена финансиска рамка
- Трошоци
2. Во точка 11. Парична помош за лица/ семејства во социјален ризик во делот
,, Предвидена финансика рамка ‘‘ износот ,, 3.000.000,оо денари ‘‘ се брише
и на нагово место се запишува износот од ,, 5.000.000, оо денари ‘‘.
Во делот ,, Трошоци ‘‘ се додава потточката ,, кои се нашле во сотојба на
социјален ризик или потреба од лекување заради пандемијата
предизвикана од COVID 19 ‘‘ .

По изменувањето и доплнувањето точката 11 гласи :
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ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ

11.

Парична помош за лица/семејства во
социјален ризик

Опис на активности:

Еднократен паричен надомест кој се доделува еднаш
во годината за:
-Лица/семејства во состојба на социјален ризик
- Лекување
-Елементарна непогода (поплава, пожар, земјотрес )
За остварување на правото на паричен надомест
потребно е да се достави соодветна документација
како доказ за наведеното барање и се прави увид во
домот на барателот .
Покрај паричната помош на граѓаните им се пружаат
и други видови на поддршка и тоа:
- психо-социјална помош
- упатување во соодветна институција и решавање
на нивните проблеми

Стратешки насоки и цели:

Поддршка за лица/семејства кои во моментот
се нашле во состојба на социјален ризик,
Психо-социјална поддршка
Поддршка за лекување
Парична помош
Намалување на бројот на лица/семејства кои се во
социјален ризик преку поддршка при решавање на
нивните проблеми.
Лица/семејства во социјален ризик
5.000.000,оо ден.

Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска
рамка:
Реализатор:
Трошоци:

Општина Карпош
Парична помош за лица/семејства:
-кои се нашле во состојба на социјален ризик
( корисници на социјална помош, постојана парична
помош, невработени лица)
-за лекување
-за елементарна непогода (поплава, пожар,
земјотрес)
-кои се нашле во сотојба на социјален ризик или
потреба
од
лекување
заради
пандемијата
предизвикана од COVID 19
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ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

3. Во делот ,, Вкупна финансика рамка ‘‘ и во делот ,, III Финансирање ‘‘
износот од ,, 5.190.500,оо денари ‘‘ се брише и на негово место се запишува
износот од ,,7.385.500,оо денари ‘‘.
4. Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,, Службен гласник на Општина Карпош ‘‘ .

Број: 09-3046/8
Датум: 06.05.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Наташа Пеливанова
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