
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2015 рік, 
затвердженої рішенням обласної ради            
від 15 січня 2015 року № 1143-VI                         
(зі змінами) 
 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  
в Україні» обласна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести до Програми економічного і соціального розвитку Харківської 

області на 2015 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 15 січня 2015 року 

№ 1143-VІ, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 05 березня  

2015 року № 1153-VI, від 09 квітня 2015 року № 1210-VI та від 18 червня 2015 року 

№ 1228-VІ, такі зміни: 
 

1) викласти таблицю «Регіональне замовлення на підготовку та 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів вищими навчальними закладами 

комунальної форми власності по галузі «Освіта» на 2015/2016 навчальний рік» 

частини І «Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку 

області на 2015 рік» розділу 1.3.10. «Освіта» у такій редакції: 
 

Регіональне замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів вищими навчальними закладами комунальної форми 

власності по галузі «Освіта» на 2015/2016 навчальний рік 
 

№ 

з/п 

Назва вищого навчального закладу План прийому студентів, 

підготовка (перепідготовка) 

слухачів за рахунок коштів 

обласного бюджету на 

2015/2016 навчальний рік, 

осіб 

1. Комунальний заклад «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 
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№ 

з/п 

Назва вищого навчального закладу План прийому студентів, 

підготовка (перепідготовка) 

слухачів за рахунок коштів 

обласного бюджету на 

2015/2016 навчальний рік, 

осіб 

 Харківської обласної ради (всього), 

у тому числі: 

- на перший курс; 

- для продовження навчання 

                       764 

 

446 

318 

2. Харківське обласне вище училище 

фізичної культури і спорту 

30 

3. Комунальний вищий навчальний заклад 

«Харківська академія неперервної 

освіти» 

6000 

 
Разом 

6794 

 

 

2) викласти таблицю 4.9. «Фінансова підтримка КП ХОР «ОБЛАСНИЙ 

ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» частини ІV «Прогнозна сума видатків на фінансування 

окремих заходів на 2015 рік» у  такій редакції: 

 

 

«4.9. Фінансова підтримка КП ХОР  

«ОБЛАСНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» 
 

 

№ 

з/п Назва заходів 

Cума 

видатків 

на 

виконання, 

тис. грн. 

Головний розпорядник  

коштів 

1. Формування статутного 

капіталу КП ХОР 

«ОБЛАСНИЙ 

ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» 

 

50,0 Харківська  

обласна рада 

2. Фінансова підтримка для 

ведення статутної 

діяльності  КП ХОР 

«ОБЛАСНИЙ 

ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» 

 

100,0 Харківська  

обласна рада 

 Всього 150,0  
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3) доповнити частину IV «Прогнозна сума видатків на фінансування 

окремих заходів на 2015 рік» таблицею 4.12. «Ліцензійне програмне 

забезпечення у сфері будівництва»: 

 

«4.12. Ліцензійне програмне забезпечення у сфері будівництва» 

  

  

№ 

з/п 

  

Назва заходів 

Сума 

видатків на 

виконання,      

тис. грн. 

 

    Головний 

розпорядник коштів 

1. Придбання ліцензійної 

програмної продукції ПК 

«Строительные Технологии 

– Сметы» 

5,0 Департамент житлово-

комунального господарства 

та розвитку інфраструктури 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

 

2

2. 

Придбання ліцензійної 

програмної продукції ПК 

«Строительные Технологии 

– Сметы» ПИР 

5,0 Департамент житлово-

комунального господарства 

та розвитку інфраструктури 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

 

  Всього 10,0   

 

4) викласти таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-

комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта» та «Фізична 

культура і спорт» частини V «Капітальні вкладення на об’єкти соціально-

економічного значення у 2015 році» у нових редакціях (додається). 

 

 

 

 

Голова обласної ради             С. Чернов  
 


