
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Шістнадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 15.04.2022 № 1103-16/2022 

с. Пасічна 

 

Про внесення змін  
до цільових програм 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до Програми соціального захисту населення в Пасічнянській 
сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики (Є. О. Космірак). 
 

 

Сільський голова                                                                             Андрій ГУНДА 



Додаток  
до рішення сільської ради від 15.04.2022 №1103-16/2022 

«Про внесення змін до цільових програм» 

 

Зміни до Програми соціального захисту населення  
в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

1) Викласти рядок "2022 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:   
 

5. Обсяги фінансування програми: 

Рік 

Обсяги фінансування, тис. грн. 

всього 
в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет громади державний бюджет інші джерела 

2022 3336,1 3336,1 - 116,1- 

  2) Викласти пункти 1.4. та 3.2. переліку заходів, обсяги та джерела фінансування програми в новій редакції: 
 

Додаток 

до Програми соціального захисту населення в Пасічнянській 
сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 

 

Зміни до Заходів з виконання Програми соціального захисту населення  
в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Виконавець 

Орієнтовані обсяги фінансування, 
тис. грн. 

Очікувані результати 

Всього 

В т. ч. 
Бюджет 
громади 

обласний 
бюджет 

1. Соціальна підтримка вразливих категорій населення 

1.4. Видатки на поховання учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю внаслідок війни 

Сільська рада 145,0 140,0 5,0 

Підтримка сімей учасників бойових 
дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни 



 

 

3. Соціальне обслуговування і підтримка людей похилого віку 

3.2. Надання соціальних послуг особам похилого віку 
та особам з інвалідністю із залученням фізичних 
осіб та виплатою їм компенсації за надання 
соціальних послуг 

Сільська рада 600,0 600,0 - 

Поліпшення якості надання 
соціальних послуг шляхом 
залучення до їх надання фізичних 
осіб 

Всього 3336,1 3220,0 116,1  

 

 

Начальник відділу соціального захисту населення                                                                                         Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ 


