
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про внесення змін до комплексної  
Програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції  
на 2015 – 2016 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 09 квітня 
2015 року № 1209-VI (зі змінами) 

 

 

 На виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року 

№150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції», на підставі статей  43, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
  

1. Внести до комплексної Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки, затвердженої рішенням 

обласної ради від 09 квітня 2015 року № 1209-VI, зі змінами, внесеними 

рішенням обласної ради від 27 серпня 2015 року № 1280-VI, такі зміни: 

1.1. Доповнити підрозділ 7.1 «Надання соціальних послуг» розділу 7 

«Заходи комплексної Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки» пунктом 7.1.18 такого змісту: 
 

« № 

з/п 

      

Найменування 

заходів 

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів, 

відповідальні 

за виконання 

заходів 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

(державний, 

місцевий 

бюджет, інші) 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис. грн.  

2015 

рік 

2016 

рік 

 1 2 3 4 5 6 7 

 7.1.18. Проведення 

новорічних та 

різдвяних свят 

для дітей із 

числа родин 

учасників 

антитерористич-

ної операції 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

упродовж 

дії 

Програми 

обласний 

бюджет 

 

200,0 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

». 
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1.2. У графі 6 «2015 рік» пункту 7.1.16 «Забезпечення організації 

проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської 

області терміном до 14 днів згідно з відповідним порядком, затвердженим 

рішенням обласної ради» підрозділу 7.1 «Надання соціальних послуг» розділу 7 

«Заходи комплексної Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки» цифри «2000,0» замінити 

цифрами «1800,0». 

1.3. У графі 7 «2016 рік» пункту 7.1.16 «Забезпечення організації 

проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської 

області терміном до 14 днів згідно з відповідним порядком, затвердженим 

рішенням обласної ради» підрозділу 7.1 «Надання соціальних послуг» розділу 7 

«Заходи комплексної Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції на 2015 – 2016 роки» цифри «2000,0» замінити 

цифрами «1800,0».  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства та 

соціального захисту населення (Стронов А.О.). 

 
 
 
Голова обласної ради                 С. Чернов 


