
Проект 

 
 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ХХІV ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 03 листопада  2017  року      № - VІІ 

 
Про внесення змін до комплексної  

Програми соціального захисту населення  

Богодухівського району на 2016 - 2020 роки 

 

 За поданням Богодухівської районної державної адміністрації від № , 

керуючись ст. 43 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести  зміни до комплексної Програми соціального захисту населення 

Богодухівського району на 2016 - 2020 роки, яка затверджена рішенням 

районної ради від 03.03.2016 р. № 65- VІІ «Про затвердження комплексної 

Програми соціального захисту населення Богодухівського району на 2016 - 

2020 роки» (із змінами) (V сесія VІІ скликання), що додаються. 

2. Районній державній адміністрації здійснювати фінансування 

комплексної Програми, враховуючи можливості районного бюджету, 

передбачених на соціальний захист населення та вживати заходів для залучення 

коштів із інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення (Ситник Л.М.). 

 

 

Голова районної ради                            С.Ф. Панов 

 



усього 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Фінансова

підтримка мало-

захищених 

верств насе-

лення

1.1.1. Надання

одноразової адресної

грошової допомоги

мешканцям району,

які опинились в

скрутній життє-вій

ситуації (за особис-

тими зверненнями)

Фінансове управ-

ління районної

державної адміні-

страції, управлін-

ня соціального за-

хисту населення

районної держав-

ної адміністрації,

місцеві ради

району

2016 - 

2020

Районний, 

місцеві 

бюджети

3 400,0 500,0 950,0 600,0 650,0 700,0

Адресне спря-

мування коштів

місцевих бюд-

жетів, в тому

числі район-

ного бюджету

для вирішення

життєво необ-

хідних проблем

громадян, які

опинилися у

скрутних жит-

тєвих обста-

винах

Додаток до рішення

ХХІV позачергової сесії VІІ скликання 

районної ради

Від 03.11.2017 р. №_____ -VIІ

Очікуваний 

результат від 

виконання 

заходів

1. Адресна допомога

Назва 

напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Зміст заходів 

Програми

Зміни до напрямів діяльності та заходів

Комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівського району на 2016-2020 роки

Виконавці

Строк 

вико-

нання

Джерела 

фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками,              

тис. грн.



7.3. Фінансу-

вання 

оновлення 

комп’ютерного 

обладнання для 

обробки доку-

ментів

7.3.1 Забезпечення

управління соціаль-

ного захисту насе-

лення Богодухівської

районної державної

адміністрації су-

часними засобами

обчислювальної тех-

ніки та придбання

комплектуючих до

комп"ютерного об-

ладнання для забез-

печення своєчасного

та більш якісного

призначення жит-

лових субсидій, усіх

видів соціальних до-

помог та компенсацій і

пільг 

Управління со-

ціального за-

хисту населення

районної держав-

ної адміністрації

2016 - 

2020

Районний  

бюджет
160,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0

Оновлення 

парку комп"ю-

терної техніки

для своєчас-

ного та більш

якісного приз-

начення усіх

видів соціаль-

них допомог,

житлових суб-

сидій, пільг та

компенсацій

8 586,8 1 120,2 2 164,5 1 709,5 1 767,6 1 825,0

Районний, 

місцеві 

бюджети

8 586,8 1 120,2 2 164,5 1 709,5 1 767,6 1 825,0

Заступник голови районної ради  Р.І. Ярошенко

7. Організаційно-правове та технічне забезпечення реформування системи соціального захисту населення

РАЗОМ


