
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

3^ 2021 року

Про внесення змін до рішення Володимирецької селищної ради 
від 31 березня 2021 № 195 «Про комплексну цільову програму 
надання пільг та соціальних послуг окремим категоріям 
населення Володимирецької селищної територіальної громади 
на 2021-2025 роки»

Керз^чись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», у зв’язку із зростанням соціальних стандартів, з метою соціальної 
підтримки осіб з обмеженими фізичними можливостями, престарілих 
громадян, за погодженням з постійними комісіями та виконкомом селищної 
ради, селищна рада.

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної цільової програми надання пільг та 

соціальних послуг окремим категоріям населення Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 
Володимирецької селищної ради від 31 березня 2021 № 195, що додаються.

2. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при формуванні 
селищного бюджету передбачити в межах наявних фінансових ресурсів кошти 
на вищезазначені цілі.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії селищної 
ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров’я, 
освіти, культури, молоді.їа:€иорту (голова комісії Анатолій БОВА).

Селищний голов Василь КОВЕНЬКО



СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого 
комітету селшцноїради 
_____________2021року №

ЗАТВЕРЖЕНО

Рішення сесії селіш};ної ради 
3. ^  _____ 2021 №

Комплексна цільова Програма надання пільг та соціальних послуг 
окремим категоріям населення Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021-2025 роки:

1. Пункт 8 та 8.1 розділу 1. «Паспорт програми» викласти у такііі редакції:

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього тис. 
грн., в т.ч.

5546,0

8.1. Кошти бюджету селипщої ради, 
тис.грн.

5546,0

2. Розділ 6. «Ресурсне забезпеченім Програми» викласти у такій редакції:

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залз^ити на 
виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат 
на виконання 
Програми, 
тис.грн

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

5546,0

Селищний бюджет 752,0 1072,0 1152,0 1238,0 1332,0



 ̂ (3. Розділ 7 «Перелік завдань і заходів Програми» пункт 4 напрямків діяльності та заходів програми та підсумок 
викласти у такії! редакції:

№
з/п

Назва
напрямку
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк
викона

ння
заходу,

роки

Виконавці
Джерела

фінансува
ння

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) 
тис. грн. 

у тому числі

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5: 6 7 8 9 10 11
4. Формування 

соціального 
замовлення 
відповідно до 
законодавства

Надання соціальних 
послуг 3 

використанням 
механізму 
соціального 
замовлення, що 
надаються 
недержавними 
суб’єктами /

2021-
2025

Відділ соціального 
захисту населення 

Управління 
соціально-культурної 

сфери 
Володимирецької 

селиттщої рад

Селищний
бюджет

670,0 990,0 1070,0 1156,0 1250,0

Всього коштів по Програмі, тис.ігр̂ б:̂ '̂'
-..........  . . _ ...................  ....................

752,0 1072,0 1152,0 ; 1238,0 1332,0

Секретар селищної ради ЮрійБЛИЩЖ


