
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХV  сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    
 

22 липня 2021 року         №466  - VIІІ 

 

Про внесення змін 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 до Заходів 

на 2021 рік до Програми соціального захисту населення Слобожанської селищної ради  на 

2021 – 2025 роки» від 20 липня 2021  року № 256 Слобожанська селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни 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. внести зміни до підпункту 9.1. виклавши його в наступній редакції: 

 № 

з/п 

Найменування заходів 

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів, 

відповідальні за 

виконання заходів 

Джерела 

фінансування 

(державний, 

місцевий 

бюджет, інші) 

Прогнозн

ий обсяг 

фінансови

х ресурсів 

для 

виконання 

завдань, 

тис. грн. 

9. Проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру 

9.1 Проведення громадських робіт та інших 

робіт тимчасового характеру, які мають 

суспільно корисну спрямованість, 

відповідають потребам громади, 

сприяють їх соціальному розвитку 

Слобожанська  

селищна рада 

селищний 

бюджет 

209,231 

1.2. внести зміни до строки Разом:  виклавши її  у наступній редакції: 

 Разом: 

в тому числі  

селищний бюджет 

субвенція з обласного бюджету 

 

   

 

3322,633 

 

2595,731 

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 

 


