
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 474 

28 вересня __2017 р. 24 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 
ЗО червня 2016 року №124 «Про Комплексну цільову програму 

соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки»

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 
соціальні послуги», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей», враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм і з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 
2016 року №124 «Про Комплексну цільову програму соціального захисту 
населення Вінницької області на 2016-2018 роки» (далі -  Програма) такі 
зміни:

1.1 Доповнити перелік заходів Програми пунктом 9, згідно з додатком.
2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, районним радам, 

міським міст обласного значення радам внести зміни до відповідних програм 
та забезпечити їх виконання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм(Мазур Г.Ф.), 
з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення 
(Хребтій Я.В.).

Голова обласної Ради
Г \

А. ОЛІЙНИК



Додаток до рішення 24 сесії обласної Ради 
7 скликання від 28 вересня 2017 р. №  474

Перелік заходів Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки, 
затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2016 року №124

№
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми
Термін

виконання
заходу

Виконавці
Джерела
фінансуй

ання

Орієнтовні
обсяги

фінансування
Очікуваний

результат
рік тис.

гри
9 Соціальна 

підтримка сімей 
загиблих
(постраждалих) та 
осіб, які
постраждали під 
час участі у 
масових акціях 
громадського 
протесту в період 3 
21 листопада 2013 
року по 21 лютого 
2014 року

Сприяння та здійснення заходів з 
соціальної підтримки сімей 
загиблих (постраждалих) та осіб, 
які постраждали під час участі у 
масових акціях громадського 
протесту в період з 21 листопада 
2013 року по 21 лютого 2014 року

2017-2018
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
районні державні 
адміністрації, виконавчі 
комітети міських міст 
обласного значення рад, 
об’єднані територіальні 
громади

Обласний
бюджет,
районні
(міські)
бюджети,
бюджети
об’єднаних
тери
торіальних
громад,
небюджет
ні
джерела

2016
2017
2018

За
потреб
ою

Забезпечення 
соціальної 
підтримки сімей 
загиблих
(постраждалих) та 
осіб, які
постраждали під 
час участі у 
масових акціях 
громадського 
протесту в період 3 
21 листопада 2013 
року по 21 лютого 
2014 року

Заступник голови обласної Ради ^Тгор Хміль


