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ДВОРІЧ АНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія

скликання
РІШЕННЯ
№

року

від

Про внесення змін до Програми
соціального захисту населення
Дворічанського району, що
фінансуються за рахунок коштів
районного бюджету, на 2018-2019 роки,
затвердженої рішенням районної ради
від 08 лютого 2018 року № 378-УІІ

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні)), статей 91, 92, 101 Бюджетного кодексу України, з метою здійснення
конкретних заходів спрямованих на підвищення рівня соціального захисту та
соціального забезпечення населення району, районна рада
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ВИР І ШИЛА:

.і

■ .1. ; До Програми соціального захисту населення Дворічанського району, що
фінансується за рахунок • коштів. районного бюджету, на 2018-2019 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 08 лютого 2.018 року №378-УІІ (далі Програма), внести такі зміни: г
1) в назві рішення та по тексту, в додатках до рішення назву Програми
викласти у такій редакції:
Програма соціального захисту населення Дворічанського району на 20182019 роки;
і
:
г
,2) 23 абздц Програми викласти у такій редакції:
«Фінансуванню Програми здійснюється ■за рахунок коштів, виділених з
обласного, районного, селищного, сільського бюджетів та інших джерел,
незаборонених законодавством на галузь «Соціальний захист та соціальне
забезпечення»;:

3) пункт ! .23 Кошторису витрат на виконання програми соціального захисту
населення Дворічапського району, що фінансується за рахунок коштів районного
бюджету на 201 8-2019 року викласти в такій редакції:
1.23

іро тя
гом
року

Поліпшення умов надання соціальних
послуг населенню району:
зміцнення матеріально-технічної бази
управління соціального захисту населення
Дворі папської
районної
державної
адміністрації і придбання паперу, стрічок для
картриджів,
конвертів
з
марками,
швидкозшивачів,
ре мо іп'
ор іте хні ки,
заправка картриджі)?, оплата комунальних та
інших
послуг,
пов’язаних
з
ут риманням/орс 11дою прим ііцення);
оперативне інформування громади
щодо соціального захисту населення у
засобах масової інформації _
_
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66000,00

2.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюшкету, соціально-економічного розвитку (Акулов В.В.).

Голова
районної ради

Г. Турбаба

