
 

  
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

_______ сесія   ______ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  
                                                                          Проект  

                                                                       

Від _____________ 2017 року                    №______               

 

 

Про внесення змін до комплексної Програми 

соціального захисту населення Харківської 

області на 2016 – 2020 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради від 17 грудня 

2015 року № 15-VII (зі змінами) 

 

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 розділу 8. «Напрями діяльності та заходи комплексної 

Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016 –

 2020 роки» комплексної Програми соціального захисту населення Харківської 

області на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 

17 грудня 2015 року № 15-VII, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради 

від 04 лютого 2016 року № 57-VII, від 14 квітня 2016 року № 112-VІI, від 

23 червня 2016 року № 181-VII, від 08 вересня 2016 року № 251- VІI, від 

08 грудня 2016 року № 316-VII, від 23 лютого 2017 року № 380-VII, від 

25 травня 2017 року № 443-VII, такі зміни: 

 

1.1. У підпункті 1.3.3. «Надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО до Дня 

захисника України» пункту 1.3. «Фінансова підтримка інвалідів війни, 

учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, учасників АТО» підрозділу 

1. «Адресна допомога»: 
 

у графі 6 «усього» цифри «39 500,0» замінити цифрами «41 100,0»; 

у графі 8 «2017» цифри «6 000,0» замінити цифрами «7 600,0». 
 

1.2. У підпункті 5.4.1. «Фінансування виготовлення бланків посвідчень 

батьків та дитини з багатодітної сім`ї» пункту 5.4. «Забезпечення виготовлення 
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бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім`ї» підрозділу 

5. «Утвердження пріоритетності сімейних цінностей, забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім'ї та протидії 

торгівлі людьми»: 

 

у графі 6 «усього» цифри «199,0» замінити цифрами «312,0»; 

у графі 8 «2017» цифри «199,0» замінити цифрами «312,0». 

 

1.3. У підсумковому рядку «Разом у т.ч.»: 

у графі 6 «усього» цифри «397 282,3» замінити цифрами «398 995,3»; 

у графі 8 «2017» цифри «131 691,4» замінити цифрами «133 404,4». 
 

1.4. У підсумковому рядку «Обласний бюджет»: 

у графі 6 «усього» цифри «396 783,3» замінити цифрами «398 496,3»; 

у графі 8 «2017» цифри «131 442,4» замінити цифрами «133 155,4». 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради: з питань соціальної політики, охорони здоров’я, реабілітації учасників 

бойових дій та АТО; з питань бюджету. 

 

 

Голова обласної ради                                                                            С. Чернов 
 


