
 

 

 
                                                 

                                       

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА 

восьме демократичне скликання 
(вісімнадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

від 21 грудня 2017 року № 408-ХVІІІ/17 
 

Про внесення змін до районної Програми  
«Мобільний соціальний офіс»  
на 2017-2020 роки» 
 
З метою забезпечення соціального захисту населення, враховуючи 

необхідність внесення змін до районної  Програми «Мобільний соціальний офіс» 
на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2016р. № 
219-Х/16, беручи до уваги висновок постійної комісії  районної ради з питань 
охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, соціального 
захисту учасників АТО та членів їх сімей від 15.12.2017 року, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

вирішила: 
1. Внести зміни до районної Програми «Мобільний соціальний офіс» на 

2017-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2016р. № 219-
Х/16, а саме: 

1.1. Паспорт Програми викласти в новій редакції, що додається. 
1.2. Перелік заходів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів 

районного бюджету на 2017-2020 роки, викласти в новій редакції що додається. 
   2. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної 
адміністрації (Л.Стефанюк) забезпечити виконання заходів, передбачених 
районною  Програмою «Мобільний соціальний офіс» на 2017-2020 роки». 

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Г.Кравчук), 
виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, передбачати 
кошти на виконання даної програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної 
політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей (І.Явдошняк).  
 

Голова районної ради                                                       Роман Дячук 
 
 



 

 

Додаток 
       до  районної Програми 
     «Мобільний соціальний офіс» 

               на 2017-2020 роки» 

ПЕРЕЛІК 
заходів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів районного бюджету на 2017-2020 роки 

 
Назва Програми: районна Програма «Мобільний соціальний офіс» на 2017-2020 роки  
Розробник програми:  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

 

№
з/
п 

Найменування заходів Виконавець 

Загальний 
обсяг 

фінансування 
(грн.) 

За роками виконання 

2017 
 

2018 2019 2020 

1 Фінансування роботи 
районного «мобільного 
соціального офісу» для 

здійснення виїзного 
обслуговування 

населення району, в т.ч.:  

Управління праці та 
соціального захисту 

населення  
районної державної 

адміністрації 

 
170 000,00 

 
20 000,00 

 
50 000,00 

 
  50 000,00 

 
  50 000,00 

2 Бензин, запчастини до 
автомобіля 

 35 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

3 Канцелярські товари  135 000,00 15 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
4 Обслуговування  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Начальник управління праці та  
соціального захисту населення  
райдержадміністрації         Любов Стефанюк


