УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Іллінецького району, Вінницької області
22700, м.Іллінці, вул. Соборна,19 тел.2-35-38

============================================================

РІШЕННЯ
31.03.2016 року

5 сесія 7 скликання

Про внесення змін в Додаток 1
до Програми підтримки воїнів
АТО та правоохоронних органів,
затвердженої рішенням 4 сесії 7
скликання від 16.02.2016 року
З метою посилення захисту учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей, а також підтримки правоохоронних органів міста, відповідно
до рішення 3 сесії 7 скликання від 17.12.2015 року «Про міський бюджет на
2016 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування
фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади,
керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в Додаток 1 до Програми підтримки воїнів АТО та
правоохоронних органів, затвердженої рішенням 4 сесії 7 скликання від
16.02.2016 року, а саме:
доповнити після номера порядкового 7 ще одним пунктом під номером
порядковим 8 такого змісту:

8

Фінансова підтримка для
удосконалення засобів та
технічного
оснащення
правоохоронних органів у
виконанні покладених на
них завдань згідно чинного
законодавства

20162017

50000,00

50000,00

Іллінецька міська рада

2. Фінансування заходів, на які спрямовуються кошти по даній програмі,
здійснювати за КТКВК 250 404 «Інші видатки».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного
розвитку територіальної громади.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Погоджено:
Дмитрик О. В.
Чигрин Н. А.
Івашківська Т.М.
Масненька І.В.
Шапочук О.І.

В. ЯЩУК

Додаток 1
до Програми підтримки воїнів АТО та
правоохоронних органів в новій редакції
затвердженої рішенням 4 сесії 7 скликання
від 16.02.2016 року (зі змінами внесеними 5
сесією 7 скликання від 31.03.2016 року)

Прогнозовані обсяги фінансових ресурсів для виконання завдань
міської «Програми підтримки воїнів АТО та правоохоронних органів
на 2016-2017 роки»

№
з/п:

1

2

3

4

5

Заходи, на які
спрямовуються кошти
Соціальний супровід/
супроводження учасників
АТО після повернення із
зони АТО, забезпечення не
обхідними соціальними
послугами
Соціальний супровід/
супроводження сімей
учасників АТО,
забезпечення необхідними
соціальними послугами
Забезпечення
безкоштовним
оздоровленням/
відпочинком дітей
учасників АТО
Висвітлення у засобах
масової інформації заходів,
спрямованих на підтримку
учасників АТО та членів їх
сімей
Забезпечення учасників
АТО матеріальнотехнічними засобами,
іншими необхідними
матеріалами

Термін
виконанн
я заходів
(роки)

Фінансування заходів
(грн..)

Виконавці заходів

2016 рік

2017 рік

20162017

-

-

Соціальні служби,
виконком міської ради

20162017

5000,00

5000,00

Соціальні служби,
виконком міської ради

20162017

-

-

Соціальні служби,
виконком міської ради

-

Організаційноюридичний відділ,
виконком міської ради

10000,00

Підприємства,
установи, організації
міста, виконком міської
ради

20162017

20162017

6

Забезпечення поховання
загиблих учасників АТО

20162017

7

Забезпечення транспортних
витрат, пов’язаних з АТО

20162017

-

10000,00

5000,00

5000,00

Приватні ритуальні
підприємства, виконком
міської ради
Підприємства,суб’єкти
підприємницької
діяльності, що
здійснюють

перевезення, виконком
міської ради

8

Фінансова підтримка для
удосконалення засобів та
технічного оснащення
правоохоронних органів у
виконанні покладених на
них завдань згідно чинного
законодавства
Всього
обсягів ресурсів

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

20162017

50000,00

50000,00

70000,00

70000,00

Іллінецька міська рада

Н. ЧИГРИН

