
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Сімнадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 15.09.2017. № 603-17/2017 

м. Івано-Франківськ 
 
 

Про внесення змін до обласної 
комплексної Програми 
соціального захисту населення 
Івано-Франківської області  
на 2017-2021 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради  
від 23.12.2016. № 402-12/2016 
(зі змінами) 
 
 

З метою забезпечення виконання основних заходів обласної комплексної 
Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області  
на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2016. № 402-
12/2016 (зі змінами) та створення умов для залучення інститутів громадянського 
суспільства до реалізації в області державної соціальної політики, відповідно до 
статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада 

 
вирішила: 

 

1. Внести зміни до обласної комплексної Програми соціального захисту 
населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки, виклавши пункт 5 розділу 1 
“Фінансова підтримка громадських організацій” Переліку заходів, обсяги та джерела 
фінансування Програми у новій редакції (додається). 

2. Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації  
(В. Яворський ) забезпечити координацію роботи з виконання заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 
обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я 
та соціальної політики (М. Піцуряк). 

 
 

Голова обласної ради Олександр Сич 



Додаток 
до обласної комплексної Програми 
соціального захисту населення Івано-
Франківської області на 2017-2021 
роки  

 
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування  

обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області  
на 2017-2021 роки 

 
Розробники програми: департамент соціальної політики облдержадміністрації,  

обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, 
постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики   

Назва програми: обласна комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки 
 

№ 
з/п Найменування заходу Виконавець 

Термін 
виконан

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. 

Очікувані 
результати роки 

в т.ч. за джерелами 

всього  обласний 
бюджет 

місцевий 
бюджет  

Інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Соціальний захист населення області та розвиток громадянського суспільства    
 

5. Фінансова підтримка 
громадських об’єднань  

Департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення та 
ОТГ 

щорічно 2017 550,00 550,00 В межах 
кошторис- 
них 
призначень 

_ Залучення 
інститутів 
громадянсько
го суспільства 
до участі в 
реалізації в 
області 
державної 
соціальної 
політики  

2018 550,00 550,00 
2019 600,00 600,00 

2020 650,00 650,00 

2021 700,00 700,00 

 
 
В. о. директора департаменту соціальної  
політики обласної державної адміністрації           Віталій 
Яворський 
 
 


