У К Р А Ї Н А
ВIЛЬШАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСIЯ VІІ СКЛИКАННЯ
Р I Ш Е Н Н Я
від «11» березня 2016 року

№ 57
смт Вільшанка

Про внесення змін до рішення Вільшанської
районної ради від 25 грудня 2015 року №20
«Про районну Програму соціального захисту
малозабезпечених громадян району
«СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» на 2016-2018 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та з метою поліпшення соціального захисту малозабезпечених
громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, сімей з дітьми, воїнів
інтернаціоналістів, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, що
мешкають на території району,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Вільшанської районної ради від 25 грудня
2015 року № 20 «Про районну Програму соціального захисту
малозабезпечених громадян району «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» на 2016-2018
роки» (далі - Програма), в додаток «Заходи щодо реалізації Програми
«Соціальний захист» на 2016-2018 роки», а саме:
в пункті 2.5. «Забезпечувати реалізацію права інвалідів війни на
безкоштовний ремонт житлових будинків та квартир згідно з вимогами
чинного законодавства» розділу ІІ «Соціальний захист ветеранів війни та
праці, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян» графи 6,7,8,9 пункту
«Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.)» викласти в такій редакції:
«2016» – «20,0»; «2017» – «20,0»; «2018» – «20,0»; «Всього» – «60,0»;
розділ ІV «Соціальний захист малозахищених верств населення»
доповнити пунктами 4.7. та 4.8., а саме:
4.7 Відшкодування
за пільгове

20162018

Управління
соціального

Субвенція з 22,2 22,2 22,2 66,6
селищної та

перевезення
роки
категорії
громадян, які
користуються
правом
пільгового
проїзду на
автомобільному
транспорті
загального
користування
4.8 Пільги на
2016послуги зв’язку 2018
роки

захисту
населення
райдержадмініс
трації, селищна
та сільські ради

сільських
рад

Управління
Субвенція з 31,75 28,8 28,8 89,35
соціального
селищної та
захисту
сільських
населення
рад
райдержадмініс
трації, селищна
та сільські ради

в пункт «Обсяги фінансування» додати графу «Субвенція селищної та
сільських рад» з сумами видатків по рокам та відповідними змінами у графі
«ВСЬОГО», а саме:

Обсяги
фінансування

Державний бюджет
Районний бюджет
Благодійні внески
Субвенція селищної та
сільських рад
ВСЬОГО

2,6
161,32
10,0
53,95

2,6
161,17
10,0
51,0

2,6
162,27
10,0
51,0

7,8
484,76
30,0
155,95

227,87

224,77

225,87

678,51

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики,
регламенту, законності, діяльності рухів, об’єднань громадян та
адміністративно-територіального устрою, соціального захисту та соціального
забезпечення населення.

Голова районної ради

М.Лець

