Проект

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(ХХХІІI сесія VІ скликання)

24.04.2013
⌐

м. Кривий Ріг

Про внесення змін до Програми
соціального захисту окремих
категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2013 рік

№ 1897

¬

З метою соціальної підтримки окремих категорій мешканців міста,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада вирішила:
1. Унести зміни до Програми соціального захисту окремих категорій
мешканців м. Кривого Рогу на 2013 рік, затвердженої рішенням міської ради від
28.12.2012 №1579, зі змінами, а саме:
1.1 у пункті 5 замінити суму з «17 678 308 грн. 52 коп.» на «17 684 308 грн. 52 коп.»;
1.2 розділ 1 додатка 1 доповнити пунктом 1.20 (додаток).
1.3 у графі 4 додатка 1 у пунктах 1.1, 1.6, 1.9, 1.11, 1.13, 2, 4.4 замінити
суми з «2 331 408», «214 800», «4 800», «90 700», «296 000», «908 044,60», «193 238»
на «2 384 630», «209 200», «4 000», «89 600», «290 000», «897 544,60», «164 016»
відповідно.
2. Управлінню праці та соціального захисту населення виконкому міської
ради (Благун І.М.) унести необхідні зміни до кошторису доходів і видатків.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань екології, охорони здоров’я та соціального захисту населення
(Тимошенко П.Г.), координацію роботи – на заступника міського голови
Бєлікова К.А.

В.о. міського голови
секретар міської ради

С.Маляренко

Додаток
до рішення міської ради
24.04.2013 № ___

Обсяги коштів
за рахунок загального фонду міського бюджету
на соціальний захист окремих категорій мешканців міста на 2013 рік
№
з/п

Зміст заходу

Підстава для проведення заходу,
чинний документ

Необхідна сума
коштів для
впровадження
заходу, грн.

Відповідальні
виконавці

1. Матеріальна допомога мешканцям міста, які потребують підтримки
1.20

Надання
матеріальної
допомоги на лікування за
рахунок субвенції з обласного
бюджету місцевим бюджетам
на
виконання
обласної
міжгалузевої
комплексної
програми «Здоров’я нації на
2002 – 2015 роки» та
соціальний захист населення у
2013 році

Секретар міської ради

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (ст.34),
рішення Дніпропетровської обласної
ради від 15 березня 2013 року
№399-18/VІ «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 21 грудня
2012
року
№383-17/VІ
«Про
затвердження Порядку використання
субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам на виконання
обласної міжгалузевої комплексної
програми «Здоров’я нації на 2002 –
2015 роки» та соціальний захист
населення у 2013 році»
С.Маляренко

6 000

Управління праці та
соціального захисту
населення,
по
роботі
зі
зверненнями
громадян, охорони
здоров’я виконкому
міської ради

