
ПРОЕКТ 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________ сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___»__________2018 року

Про  внесення  змін  до  Програми
територіальної оборони Чугуївського
району  Харківської  області
на  2018-2019  роки,  затвердженої
рішенням  районної  ради
від 20.12.2017 року (зі змінами)

З  метою  перерозподілу  асигнування  виділеного  рішенням  Чугуївської
районної  ради  від  11  вересня  2018  року  «Про  внесення  змін  до  Програми
територіальної оборони Чугуївського району Харківської області на 2018-2019
роки, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради від 20.12.2017 року»,
розглянувши  листа  начальника  Управління  Служби  безпеки  України  в
Харківській області  від 11.10.2018 № 70/27-2434, керуючись статтями 43,  59
Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

ВИРІШИЛА:

 1.  Внести  до  Програми  територіальної  оборони  Чугуївського  району
Харківської області на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 20.12.2017 року (зі змінами), такі зміни:

 1.1.  Викласти  пункт  7  «Прогнозовані  обсяги  та  джерела  фінансування
Програми» Паспорту Програми у новій редакції:

Джерела
фінансування

Обсяг
фінансування

(грн)

У тому числі за роками (грн)
2018 2019

Районний
бюджет

545 000 290 000 255 000

Разом 545 000 290 000 255 000
1.2.  Абзац  2  розділу  III «Обґрунтування  шляхів  і  засобів  розв’язання

проблеми,  обсягів  та  джерел  фінансування,  строки  виконання  Програми»



Програми територіальної оборони Чугуївського району Харківської області на
2018-2019 роки, викласти у новій редакції:

«Обсяги  фінансування  Програми  становлять  545 000  грн  (2018  рік  –
290  000  грн,  2019  рік  –  255 000  грн)  та  передбачаються  за  рахунок  коштів
районного  бюджету,  виходячи  з  його  реальних  можливостей,  бюджетів
сільських  та  селищних рад,  а  також інших джерел,  не  заборонених  чинним
законодавством України».
          1.3. Пункт 6.4 підрозділу 6 «Організаційні та підготовчі заходи щодо
координації спільних дій із суб’єктами територіальної оборони щодо виконання
завдань  територіальної  оборони  в  особливий  період»   розділу  V «Заходи
Програми»  виключити.

1.4. Рядок «Разом за Программою» Розділу V «Заходи програми» викласти
у новій редакції:

 Разом за Програмою 290 000 255 000 545 000

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань
законності,  правопорядку,  депутатської  діяльності  та  етики,  місцевого
самоврядування, роботи з військовослужбовцями (Світайло С.П.) та з питань
бюджету (Мерсон Ю.Л.).

      Голова 
районної ради                                                                        А. Бабієць
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