УКРАЇНА
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від

лютого 2018 року

№
м.Новомиргород

Про внесення змін до районної
програми “Турбота та Милосердя”
на 2016 – 2018 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 підставі статті 43 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”,
районна рада
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни до районної програми “Турбота та Милосердя” на
2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 31.05.2016 року
№ 98 (із змінами), а саме :
1) Додаток 2 “Ресурсне забезпечення районної цільової програми Районна
програма “Турбота та Милосердя на 2016 – 2018 роки” викласти в наступній
редакції (додається).
2) Пункт 7 Додатку 3 “Показники продукту районної програми “Турбота
та Милосердя на 2016 – 2018 роки” викласти в наступній редакції (додається).
3) Пункт 8 Додатку 4 “Напрями реалізації та заходи районної програми
“Турбота та Милосердя” викласти в наступній редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради “ З питань бюджету, власності та інвестицій”.
Голова районної ради

С.СОВЕНКО

Додаток 2
в редакції рішення Новомиргородської
районної ради
червня 2017 №

Ресурсне забезпечення районної цільової програми
Районна програма «Турбота та Милосердя на 2016-2018 роки»
(назва програми)
Обсяг коштів,
який
пропонується
залучити на
виконання
програми
1
Обсяг ресурсів,
усього тис. грн.
у тому числі :
Державний
бюджет
Обласний бюджет
Районний бюджет
Місцеві бюджети
Кошти не
бюджетних
джерел
( спонсорська
допомога, в разі її
надходження від
приватних
підприємців та
керівників
фермерських
господарств
району)

Етапи виконання програми
І
2016
рік

2017
рік

2
318,408

3
512,414

2018
рік
458,144

Усього
витрат на
виконання
програми

4
1288,966

-

-

318,408

1288,966

-

512,414

458,144

-

Додаток 3
в редакції рішення Новомиргородської
районної ради
лютого 2018 №
Показники продукту районної програми
"Турбота та Милосердя на 2016-2018 роки"
(назва програми)
№
Назва
п/ показника
п

1

Од. Вихідні дані
вим на початок дії
іру програми

2

7. Придбання санаторно-курортних
путівок учасникам ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС,
віднесених до категорії 2

Етапи виконання програми

2016 рік
3
4
5
І.Показники продукту програми
грн

13,644

-

2017 рік
6

2018 рік
7
13,644

Усього за
період дії
програми
(або до
кінця дії
програми)
8
13,644

Додаток 4
в редакції рішення Новомиргородської
районної ради
лютого 2018 №
Напрями реалізації районної програми
"Турбота та Милосердя"
№
п/п

Назва напряму реалізації
( пріоритетні
завдання )

1

2

8.

( назва програми )
Термін
Виконавці
Джерела
виконання
фінансування

3

Придбання санаторно-курортних 2018 р.
путівок учасникам ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС,
віднесених до категорії 2

4

5

Управління Районний
соціального бюджет
захисту
населення
райдержадмі
ністрації

Орієнтовні
обсяги
фінансування
( вартість)
тис. грн..

Очікуваний
результат

6

7

13,644

Забезпечення
санаторнокурортним
лікуванням
учасників
ліквідації
наслідків аварії на
ЧАЕС

