
КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(тридцять шоста сесія шостого скликання) 
РІШЕННЯ 

від "21" жовтня 2015 року 
м. Кременчук 

Про внесення змін до районої 
комплексної цільової Програми 
підтримки сім'ї та молоді 
Кременчуцького району на 
2015-2016 роки 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 
15.05.2013 №341 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 
підтримки сім'ї до 2016 року», від 28.01.2009 №41 «Про затвердження Державної 
цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки» (із змінами), 
керуючись нормами бюджетного законодавства, статтями 96, 101 Бюджетного 
Кодексу України, за погодженням постійної комісії районної ради з питань освіти, 
культури, молоді та спорту, президії та беручи до уваги рішення сесії сільських 
рад, 

районна рада вирішила: 

1.Внести зміни до Програми підтримки сім'ї та молоді Кременчуцького 
району на 2015-2016 роки (далі Програма): 

1.1. У «Паспорт Програми підтримки сім'ї та молоді Кременчуцького 
району на 2015-2016 роки» в рядку п.8 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, всього» замість «801 900» поставити «815 
900» та в рядку п.8.3. «коштів сільського бюджету» замість «767 900» поставити 
«781 900»; 

1.2. В розділі VI. «Забезпечення фінансування заходів Програми підтримки 
сім'ї та молоді Кременчуцького району на 2015-2016 роки» в: 

- п.6 «Утримання фахівців із соціальної роботи при сільських радах та 
включення їх в штат Кременчуцького районного центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді» в колонці «Орієнтований обсяг фінансування по рокам / 
грн. на 2015 рік» замість «394 150» поставити «408 150» та в колонці «Усього, 
грн.» замість «767 900» поставити «781 900»; 



- в рядку «Всього» в колонці «Орієнтований обсяг фінансування по рокам / 
грн. на 2015 рік» замість «394 150» поставити «408 150» та в колонці «Усього, 
грн.» замість «784 900» поставити «798 900»; 

1.3. В розділі VII. «Ресурсне забезпечення Програми підтримки сім'ї та 
молоді Кременчуцького району на 2015-2016 роки», в рядку «Сільські 
бюджети» в колонці «Орієнтовний обсяг фінансування, грн.» замість «767 900» 
поставити «781900» та в колонці «У тому числі по рокам, грн. / на 2015 рік» 
замість «394 150» поставити «408 150»; 

2. Організацію виконанням даного рішення покласти на районну 
державну адміністрацію, контроль за його виконання - на постійну комісію 
районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту. 

Голова 
районної ради В.І.СІОРА 

і 


