ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
XVIIІ сесія міської ради VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 22.12.2017 № 1100

Про затвердження Кошторису на 2018 рік
на виконання Міської програми « Діти Херсона»
на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 24.06.2016 № 239
З метою подолання дитячої бездоглядності та безпритульності в місті
Херсоні, запобігання сирітству, правопорушенням серед неповнолітніх, на
підставі Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1086 «Про першочергові
заходи щодо захисту прав дітей», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Кошторис на 2018 рік на виконання Міської програми «Діти
Херсона» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2016
№ 239 (додається).
2.Департаменту бюджету і фінансів міської ради (Підперигора Р.С.)
передбачити кошти на фінансування Програми у 2018 році, виходячи з
фінансових можливостей міського бюджету.
3.Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника
управління молоді та спорту міської ради Заболотного О. В.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань освіти, спорту, культури, медицини, соціального
захисту населення, охорони навколишнього середовища та у справах молоді
(Ремига Л. Т.) та заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова

В.В. Миколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
22.12.2017 № 1100

Кошторис на 2018 рік
на виконання Міської програми «Діти Херсона» на 2016 - 2020 роки
Пор.
№

1.

2.
3.

4.

Видатки

Сума,
грн

Матеріальна допомога в натуральному вигляді
сім’ям, які опинилися в кризових ситуаціях
(трансферти населенню).
Фінансування щорічних акцій: культурно-масових
заходів. Транспортні послуги.
Матеріальна
допомога
дитячим
будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського
піклування,
дошкільного
та
молодшого шкільного віку,
для спільного
оздоровлення дітей та батьків (родини Васильєвих,
Золотар, Пулінець, Крюковських).
Матеріальна
допомога
дитячим
будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям на придбання
оргтехніки (родини Васильєвих, Золотар, Пулінець,
Потьомкіних, Крюковських).
Всього:

60000,00

30000,00
268800,00

50000,00

408800,00

