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БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 
ХХХ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Від 26 квітня 2018  року      № - VІІ 
 
Про внесення змін до комплексної  
Програми соціального захисту населення  
Богодухівського району на 2016 - 2020 роки 
 
 За поданням Богодухівської районної державної адміністрації від 
21.03.2018 р. № 01-08-02/1046, 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 
 



 
Додаток до рішення 
районної ради 
від 26.04.2018 р. №_____ -VIІ 
(ХХХ позачергової сесії VІІ скликання) 

 
 

Зміни до напрямів діяльності та заходів 
Комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівського району на 2016 – 2020 роки 

  
Назва напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів 
Програми 

Виконавці Строк 
вико-
нання 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. 
грн. 

Очікуваний 
результат від 

виконання 
заходів 

усього 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. Соціальний захист пільгових категорій населення 

8.1. Соціальний 
захист піль-
гових категорій 
населення 

8.1.4. Надання 
пільг у готівковій 
формі з оплати 
проїзду усіма ви-
дами транспорту 
загального корис-
тувачня на міських 
приміських та між-
міських маршру-
тах. 

Фінансове управ-
ління районної дер-
жавної адміні-
страції, управління 
соціального захисту 
населення районної 
державної адміні-
страції, місцеві ради 
району 
 

2016 - 
2020 

Районний, 
місцеві 

бюджети 
 

 
 
 

9 995,5 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 958,4 

 
 
 

3 917,1 

 
 
 

4 120,0 

Адресне спря-
мування коштів  
місцевих бюд-
жетів для надан-
ня пільг у готів-
ковій формі з 
оплати проїзду 
усіма видами 
транспорту за-
гального корис-
тування на місь-
ких приміських 
та міжміських 
маршрутах. 



8.2. Соціальний 
захист 
громадян, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи та 
віднесених до 
категорій 1 та 2 

8.2. Надання ком-
пенсації вартості 
продуктів харчу-
вання за фізіолог-
гічними нормами 
громадянам, які 
постраждали внас-
лідок Чорнобильсь-
кої катастрофи та 
віднесених до ка-
тегорій 1 та 2 

Фінансове управ-
ління районної дер-
жавної адміні-
страції, управління 
соціального захисту 
населення районної 
державної адміні-
страції, місцеві ради 
району 
 

2016 - 
2020 

Місцеві 
бюджети 

 

У межах 
бюджет-

них 
призна-

чень 

  У 
межах 
бюдже
тних 
приз-

начень 

У 
межах 
бюдже
тних 

призна
чень 

У 
межах 
бюдже
тних 

призна
чень 

Забезпечення 
надання ком-
пенсації вартості 
продуктів харчу-
вання за фізіолог-
гічними нормами 
громадянам, які 
постраждали вна-
слідок Чорно-
бильської катас-
трофи та відне-
сених до катего-
рій 1 та 2 

            РАЗОМ  21 471,8 1 120,2 2 275,0 4446,9 6 644,7 6 985,0  
 Районний, 

місцеві 
бюджети 

 
21 471,8 

 
1 120,2 

 
2 275,0 

 
4446,9 

 
6 644,7 

 
6 985,0 

 

 
 
 
Заступник голови районної ради                                                                                   Р.І. Ярошенко 
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