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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________ сесія  VII скликання
 

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» _____________ 2019 року

Про  внесення  змін  до  Програми
підтримки  Статутної  діяльності
Чугуївської  районної  організації
Товариства Червоного Хреста України
на  2019  рік,  затвердженої  рішенням
районної ради від 30.11.2018 року
 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  Товариство  Червоного  Хреста
України», з метою доброчинної, благодійної діяльності, пов’язаної з наданням
допомоги та підтримки тим, хто її потребує, сприяння органам державної влади
і місцевого самоврядування в їх діяльності у гуманітарній сфері, враховуючи
рішення  щодо  повного  припинення  державного  фінансування  патронажної
служби Товариства Червоного Хреста України, керуючись статтею 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  до  Програми  підтримки  Статутної  діяльності  Чугуївської
районної  організації  Товариства  Червоного  Хреста  України  на  2019  рік,
затвердженої рішенням районної ради від 30.11.2018 року, такі зміни:

розділ  VI  «Розрахунок  обсягів  фінансування  Програми  підтримки
Статутної  діяльності  Чугуївської  районної  організації  Товариства  Червоного
Хреста України на 2019 рік» викласти у новій редакції:

«VІ. РОЗРАХУНОК
обсягів фінансування Програми підтримки Статутної діяльності

Чугуївської районної організації Товариства Червоного Хреста України на
2018 рік

6.1.  Обсяги  фінансування  Програми  підтримки  Статутної  діяльності
Чугуївської районної організації Товариства Червоного Хреста  на 2019 рік.



№
з/п

Назва заходу Обсяг
фінансування, тис. грн

1. Заробітна плата (2 штатні одиниці) 125,0

2.

Заробітна плата (4 патронажних медсестер) 
смт Кочеток,  с. Піщане,  с. Волохів Яр 
(2 патронажних медсестри).
   

214,200

3. Нарахування на заробітну плату 25,0
4. Послуги зв’язку, касове обслуговування 3,0
5. Комунальні послуги 22,0

РАЗОМ: 389,200
6.2.  Здійснювати  фінансування  видатків  на  утримання  патронажних

медичних  сестер  Червоного  Хреста  за  рахунок  субвенцій  сільських  та
селищних рад у районний бюджет.».

2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
гуманітарних  питань,  соціального  захисту  та  охорони  здоров’я  населення,
засобів  масової  інформації  та  зв’язків  з  громадськими  організаціями
(Лихачова М.Б.).

        Голова 
районної ради                                                                                             А. Бабієць
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