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ПАСПОРТ 
районної програми «Фонд районної ради на виконання депутатських 

повноважень на 2017-2021 роки» на 2018 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) 
                                                                              Верховинська районна рада 

                                                                    
2. Розробник програми 

                                                                                Верховинська районна рада 
 

3. Відповідальний виконавець програми 
                                                                                   Верховинська районна рада 

 
4. Учасники програми                                                  Депутати районної ради, 

                                                                                            населення, керівники установ      
                                                                                            селища та сіл району 
 

5. Обсяг фінансування програми на 2018 рік:   1020,0 тис. грн. 

 
6. Очікувані результати виконання програми: 

Використання Програми дасть можливість: 
- надання  допомоги незахищеним верствам населення, багатодітним сім’ям, 

одиноким громадянам, інвалідам, перестарілим громадянам, ветеранам та 
учасникам визвольних змагань, учасникам бойових дій в АТО, ліквідаторам 
наслідків Чорнобильської катастрофи,малозабезпеченим сім’ям, 
репресованим громадянам; 

- оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій; 
- надання допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
- надання допомоги дітям-інвалідам з особливими вадами, сиротам та дітям 

позбавленим батьківського піклування; 
- проведення лікування та санаторно-курортного оздоровлення громадян та 

сімей, які мають відповідні пільги малозабезпечених та інших категорій 
населення, які потребують невідкладної медичної допомоги та подальшого 
лікування; 

- підтримка особливо обдарованих дітей для участі в освітніх, культурно-
мистецьких та спортивних заходах; 

- виділення коштів для благоустрою населених пунктів району; 
- виділення коштів на соціально-економічний розвиток установ селища та сіл 

району. 
7. Термін проведення звітності:                                      щоквартально. 

 
 
Замовник Програми: 
Верховинська районна рада                                                          Іван Шкіндюк 
 
 
Керівник Програми: 
Голова районної ради                                                                       Іван Шкіндюк 



 
                                                                                                                «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Голова районної ради 
________ Іван Шкіндюк 

 
 
 
 

ЗАХОДИ 
на виконання Програми «Фонд районної ради на виконання депутатських 

повноважень на 2018 рік» 
 

Заходи Сума, 
тис. 
грн. 

Виконавці Термін 
виконання 

Очікуваний результат 

Виділення 
коштів з 

депутатського 
фонду згідно 
розпоряджень 

голови 
районної ради 

1020,0 Верховинська 
районна рада 

Квітень-
листопад 

Надання  допомоги 
незахищеним верствам 
населення, багатодітним 
сім’ям, одиноким 
громадянам, інвалідам, 
перестарілим громадянам, 
ветеранам та учасникам 
визвольних змагань, 
учасникам бойових дій в 
АТО, ліквідаторам наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи,малозабезпеченим 
сім’ям, репресованим 
громадянам, покращення 
функціонування  установ, 
об»єктів інфраструктури 
селища та сіл району. 
 

Всього: 1020,0   
 
 
 

Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради                                                                             Роман Ванівський 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


