
У К Р А Ї Н А
СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Чугуївського району Харківської області

Х  сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ   

22 квітня 2021 року № 299  - VIІІ

Про внесення змін та доповнень до  Заходів на
2021  рік  до  Програми  соціального  захисту
населення  Слобожанської  селищної  ради  на
2021-2025 роки

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,
рішення ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VIІІ скликання «Про затвердження Програми
соціального захисту населення Слобожанської селищної ради  на 2021 -2025 роки» від 22
грудня 2020 року № 60 – VІІІ, рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради
«Про  подання  на  затвердження  сесії  Слобожанської  селищної  ради  внесення  змін  та
доповнень до Заходів на 2021 рік до Програми соціального захисту населення Слобожанської
селищної ради  на 2021 – 2025 роки» від 09 квітня 2021  року № 113 Слобожанська селищна
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Заходів на 2021 рік до Програми соціального захисту
населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затверджених рішенням ІІІ сесії
Слобожанської селищної ради VIІІ скликання від  22 грудня 2021 року № 60 – VIІІ, а саме:

1.1. доповнити Заходи розділом 11 в наступній редакції:
11. Санаторно-курортне лікування  та відпочинок окремих категорій громадян

11.1 Проведення санаторно-курортного лікування
осіб з інвалідністю загального захворювання,
осіб  з  інвалідністю  з  дитинства,  ветеранів
війни  та  осіб,  на  яких  поширюється  дія
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії  їх  соціального  захисту"  та  "Про
жертви  нацистських  переслідувань",  у
санаторно-курортних  закладах  Харківської
області

Слобожанська 
селищна рада

субвенція з
обласного
бюджету

402,96

11.2  Проведення  відпочинку  у  санаторно-
курортних закладах Харківської області осіб,
які  безпосередньо  брали  участь  в
антитерористичній  операції  чи  здійсненні
заходів із забезпечення національної без-пеки
і  оборони,  із  відсічі  і  стримування збройної
агресії  Російської  Федерації  в  Донецькій  та
Луганській областях у районах її проведення,
членів  їх  сімей  та  членів  сімей  загиблих
учасників бойових дій 

 Слобожанська
селищна рада

субвенція з
обласного
бюджету

46,20

11.3 Проведення санаторно-курортного лікування
постраждалих  громадян,  віднесених  до

 Слобожанська
селищна рада

субвенція з
обласного

62,93



категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з
інвалідністю,  інвалідність  яких  пов'язана  з
Чорнобильською катастрофою)

бюджету

11.4 Проведення санаторно-курортного лікування
громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи,  віднесених  до
категорії І.

 Слобожанська
селищна рада

субвенція з
обласного
бюджету

214,812

1.2. внести зміни до строки Разом:  виклавши її  у наступній редакції:
Разом:
в тому числі 
селищний бюджет
субвенція з обласного бюджету

  3948,99

3222,088
726,902

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
планування  бюджету,  фінансів,  підприємницької  діяльності,  соціального  захисту,  праці,
торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії – Юношев В.О).

Слобожанський
селищний голова                                                                                                     Дмитро ДІХТЯР
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Погоджено:
Голова комісії В. Юношев
Заступник селищного голови О. Тимченко
Начальник відділу соціального захисту населення О.Халіна
Начальник відділу з питань правової роботи,
запобігання та виявлення корупції О. Рєпнікова
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